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 , ةعياجلا ىف ىعم ةدلاط تناك
 .. ةداج « اهلامج مغر تناكو .. لقعلاو بلقلا حيري .. حيرم

 تناك .. تانبلا ةيقب عافدنإ الو .. تانباا ةيقب ةعقرم اهيف سيلا
 اهيذكلو . . اهيف ركفت ال ةظحل ىئنيتا تنكو . . ركفت اهنأك امئاد ودبن

 ... اهردض ىف ىثاثلا لقعلا .. نيلقغ اهل ناكو وثبت

 نا ىنمتا .تنكو .. اهيدي ىف اهتدارا ناك ودبت امئاد تناكؤو
 نكلو: ٠. اهتدارا .قرسأ .نأ انيكك تاواض د. انيكج وقفا قر

 .. ديدح نم ذيب اهتدارا ىل . ليحتسم

 د. ىلا ةساسح ةمارك .. اهتماركب ةظفتحم ائاد. تئاكوأ
 ةيصخش .. ةلماكلا اهتيصخش وه اهتمارك ىلعمو ,. 'بعتم
 عضأ نا اريثك تلواح دقو .. لجر ىآ ةبصخش بتاج, اهعضت
 ةمارك نيبحملا نيب سيل نأب اهعنقا نا .. رخآ ىنقم اهتماركل
 .. ال « نكلو .. بحلل مالستسالا ىه بحلا ةمارك ناو ..
 ريغتت ال « اهتمارك سيياقم نا

 ذخآ .. تانبلا نم اريثك فرعا « ةعماجلا تاوئس لالخ تنكو

 لوعفملا ةديكا لئاسو ىل ثناك . . ةندري مل ولو ىتح « ديرا ام نهنم
 داكا الو .. اهيلا دوعا امئاد تن ىنكلو .. تنب ىأ ىلا اهب لصا

 ىسفن دجاو « لوعفملا ةديكالا ىلئاسسو لك ىسنا ىتح اهب ىثتلا
 ءىدابملا لوح وا ؛ ةيبدا ةيرظن لوح ءىداه ىاقن ىف اهعم كرتشا
 ناتعاس وأ ةعاس رمثو امتجالا قالخألا لوح وأ ؛ ةيسابسلا
 داكت الو .. اهيتفش قوف ةولحلا اهتماستباو ءوده ىف ىنكرتت 5

 .. ءابه ىف نيتعاس ىرمع نم تعيض ىنأب سحا ىتخ , . ىنكرتت
 ىتأك تايرخآلا ثانبلا ىلا ىرجاو .. ظانغأو .. ىضاف مالك

 اهسار ميطحت ىف ركفا ىتح ىظيغ دتشي انايحاو .. اهنم مقتنا
 ىننكلو . . اهئايربك مبطحت ىف . اهندارا ميطخت ىف . ٠ هب ركفت ىذلا
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 ةيبدالا تايرظنلا ىف سشقانتنل اهيلا دوعا ىسفن دجا ناثبلا ال ”ءىداه اهلامج .: ةليمج تناك .
 !! ائيش مطحا نا نود .. ةيعامتجالاو ؛ ةيسايسلاو

 نحثو ؛ اهدبب تكسماو ؛ ىتدارا عمجا نا تعطتسا موي ىفو
 دعا ملو .. اهدي ىل تكرتو .. انتاشقانم ىف ضوخن ؛ ريسن
 . ةيلاتلا ةوطخلا ىف ىريكفن لك رصحلا .. هلوقت امم ائيش عمسا
 .ةاجف "ىلا اهتبذجف .. تاظحل دعب ةيلاتلا ةوطخلا ىلع تمدقأو
 .٠ ةعيرس ةلبت اهدخ قوف اهتلبقو

 .. فلع الب ىتع تدعتباو
 .. ءوده ىف ؛ ىوي نم اهدي تبحسو
 لازت ال ةولحلا اهتماستباو .. ةريبك ةرظن .. "ىلا ترظن مث

 . .يقكرت مث
 ىردض .تقش ةريبكلا ةرظنلا هذه . . تمدن اذامل ىردأ“الو

 11 لفاس ىتأب تسسسنحأ ةرم لوال .. لفاس ىنأب سسحا ىشلغجو .. ىعولض نيب ترقتساو
 .. ةيناث ةرم لواحا دعا ملو
 !تناشقاتم ىلاو .. اهيلا ىنعفدت ىتلا ىتفهلب اهنم تيفتكا

 .. ةليوطلا
 ايدنع بذكا اناو .. انجرخت دعب ام ىلا ائتقادص ترمتساو

 ةتادص نم رثكأ ائئيب ام نا.فرعا تنك دقل .. « ةقادص 7 اهيمسا
 ٠. بذعتا ال ىتح . . كلذب فرتعا نا ديرا نكا مل ىنكلو .

 ينئيطعي ىتاللا تانبلا لك . . مايالا رم ىلع دادزت اهيلا ىثجاحو
 اهنع ىتغتسا ىتنلعجي الو + اهناكم نالميثال ؛ ديرأ ام -

 لا انايحا اهعم بهذاو .. اهلها تيب ىف اهيلا بهذا ىنا
 امتيسلا ٠ ؛ اهتيلقع نم ريغتي ءىك الو '.:.اههم, صقرأ انايحاو.,

 اهتمارك وا اهتدازا وا ...



 : اهل تلق اريخاو

 ١ ىتمأ ةياغل هدك لضفتاخ انخا .. ىليل ب
 : ةسايسلا ىف ىئشقانت اهنأك تلاقو

 ؟ هيا كدصق بي
 : ددرت ىف اهيلا رظنا اناو تلتف
 1! لوجتلا ىدصقا ب

 اهيئفج ىرأو .. ارفخ نائقتحت اهيتئجو ىرا ةرم لوالو

 عباصا اهب ىثعترت « ةفيفخ ةشعرو .. اهينيع قوف نالدسني

 : .شثعترم توص ىف تلاقو
 !! دمحم اي سسيوك ثركف ثنا

 نا ىنئاب اهتعاس ترعمك ىنكلو ؛ سيوك-تركف » دق نكا ملو
 ! ىنتضفر ول توماس .. اهتجوزت اذا الا ىشيعا نا عيطتسا

 .٠ ىنضفرت ملو
 .. ةرهاط .. ةثيرب . . اههجو ألمت رفخلا ءامدو ةتكاس ثللظ
 .٠. اهنم تبرئتقاو

 .٠ انهافش تثتلاو
 +. ةرم لوال
 دقل .. اهاسنا نأ ادبا عيطتسا ال ىنا .. ةرملا هذه نم هآو

 .. اهتدارا لك رايهثا توح . . ثاونس تس ماد ًامورح. ابح توح

 .. اهلقع لكو .. اهئايربك لك ةوالح توحو
 ٠٠ ىنبحت اهنا
 ٠. ىئبحت تناك نينسلا هذه لك
 ىف اهبلق .. دقتعا تنك امك نيلقغ ال .. ادحاو القع اهل نا

 ىئاثلا .. نابلق اهل ناك امبرو .. ريبك بلق .. اهردنص نم هتاكم
 1 اهسار ىف

0 
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 ىتاللا تاندلا لك عطتست مل رورغ .. رورغلاب اهبح ىناليو
 .٠٠ ”ىف هئرثي نأ « نهتفرا

 ٠٠ ىبخ دسفي مل ىرورغ نكلو
 ٠ . اهبحآ ىثا

 .٠ ىبح ركنا نأ لواحا دعا مل
 انجوزتو .٠

 لسعلا مايا .. مايالا هذه لالخ ىفو .. انتعبج لسملاك مايا

 ىتاللا تانبلا تارشع نع .. ةقبآسلا ىتارماغم نع اهثدحا تذخا

 قوف ةولحلا اهتماستباو عمتست ىهو .. ديرا ام نهنم تذخا
 : ءوده ىف ىل تلاق مث : . اهتمارك هدشت عوفرم اهساارو : اهيتفش

 5 هيا لمعاخ « دمحم اي ىنتئُخ ول فرعت

 : ةرورغم ةكحض كحتتش/ اناو ثلق
 . ؟ هيا

 : ةطاسب ىف تلاق

 : ., 1 كتوخا احا
 .. ةيلاع ةكحض تكحضو

 : ءىداهلا اهتوص ىف تلاقو © ىنكحض تعطقو

 .. انقفتا

 : ىرخآ ةكحض قلظاو ؛ ىفتك زها اناو تلق

 انقفتا !1 .٠

 !! اهلبقا .. اهقوف ىسفن تيقلا مث

 قافتالا اذه ىف ةداج تناك اهنأب ةظحللا هذه ىف رعشا ملو

 روصتا نا نم ىوقا ناك ىرورغ نأل امبر .. هاثدقع ىذلا عيرسلا

 .نكا مل ةظحللا كلت ىف ىنال امبرو .. ىننوخت نا نكبي ىتجوز نا

 .. اهتتايخ ىلا ةجاح ىف نكا مل . ام اموي اهنوخآس ىتا روصبأ
 .. ةيعادملا نم عونك قافتالا ثلبقف



 . . قافتالا اذه امهلالخ تيسنو .. ناماع رمو
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 ىذدحا ضرعت ةقلطم .. ةريغص ةديس ىبتكم ىلا تءاجو

 ىذلا لامجلا ريغ لامجلا نم رخآ عون . . ةليمج اهنا .. اًكقاياضق
 هنكلو . . كلقع الو . كبلق بذخي ال دق لامج .٠ ىتجوز هن زيمتت
 .. كباصعا بذجي

 .. اهيف قلحبا ىسفن تدجوو
 اهب لصأ تنك ىتلا ةبيذقلا لئاسسولا ىف ركفا ىسفت تدجو مث

 .. تائبلا نم ديرا ام ىلا
 .. ثمواقو

 .. ةفيعض ةمواقم تناك اهنكلو . . تمواق دقل ٠ , ىنوقدص

 نا لواحا ىناك اهيلا عفدنا ىسفن تيارو .. ىتواقش اهيلع تبلغت

 .. ليوطلا ريعلا اذه دعب .. ىبهاوم برجاو .. ىسفن برجا
 ٠. ىتايح دمج : . مات صالخا ةلاح ىف امهتيضق « نيتنس رمع

 ! ةلهس .. ةقلطملا ةريغصلا ةديسلا تناكو

 ! اهيتفش قوف ىتفش تدجو نأ  ةوطخ لوا دعب  ثبلا مل

 ضرالا ىلع نم ىنعفري ىوهز داكي ٠ احرم ثيبلا ىلا تدعو
 اهينذا المأو .. تدوعت امم رثكا اهللدا ىتجوز ىلع تلبقاو ..
 دقل .. كلذ لك ىف اصلخم تئثو ٠. ولحلا ىمالكو ىتاكخضب
 .. رثكأ اهبحي « هتجوز ةنايخ ىف حجني امدنع جوزلا نا تفشتكا
 1! رثكأ اهدعسيو

 .. حابصلا ىفو
 ةعقبو .. ىسار بئاجب ادورفم ىليدئم دجأل ىتيع تحتف

 .٠ قيمعلا حرجلا اهناك « هتوف فقث © هافكررمحأ نم ءارمح
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 ءوده ىف مستبت © يشارفلا ىلع ىبئاجب ةسلاج ىنجوزو
 + ةولحلا اهتماسثبأ

 تكبتراو
 ١ تلجوف ىناك تلقو « ةعرسد ىكابترا ىلع ترطيس ىنكاو

 ؟ هد هيأ

 : ءوده ىف ىليل تلا
 1 .كسفن لاسا .. هغراع انا

 ىتخا تناكو ... ىمأ ىلع تف ىاج اناو حرابما لصا .. ه1

 "ىف لزنت ىنفوشت ام لوا ىتخا ةفراع ىتئا ام ىزو .. كانه
 ! تقولد تركتنا .. ىليدتم ىف اهتسوب تحبسمو .. سوب

 .٠ مستبت ةنكاس ىتجوز تلظو
 : لوقا تدعو

 * ىناقدسم سم
 : هوده ىف تلاق
 1 كاتدصم
 ىناك لوقا تدع مث . . ىنتلبقو .. اهتلبقو ىعارذ نيب اهتذخاو

 : ىنثتدص اهنا اقثاو نكا مل
 !!. ىتَخا ىلاشأ ... ىئاقدصم نشم تنك اذآ

 لوحيس اهءايربك نا . . ىتخا لأست نل ىتجوز نا ادكأتم تنكو

 . اهلأست نا نيبو اهثيب
 .. المف اهلأست ملو
 تددزاو
 1 تاجوزلا ةنايخ لهسا ام
 !! ةلهسلا .. ةريغصلا ةقلطملا ىلا تدعو
 ! ىتجوز نوخا .. اناو عيباسا ترم



 ده ىنرايسب اهتيب ىلا اهلصوأ نا ةريغصلا ةقلطملا ىنم تبلط
 ...ىلاكدصأ ذحا ةقّسش ىف انئاغل

 اهَلصؤ'ا ىتلا ىلوالا ةرملا ىه هذه نكت ملو .. ىبئاجب تبكوو
 .. ىب قصقلتو ىبناججب بكرتو . .

 .. عراشلا فيصر ىلع ريست ىتجوز تحمل .. ةاجفو
 * تخرص . . تكبتراو
 : يقارن ح

 ىسفت ىفخا نا لواحا ىثاك ةدايقلا ةلجع قوف ىسار تيثحاو
 اهراتخا ةبذك ىأ .. اهل لوقاس اذام .. ىلغي ىلقع ادب مث . . اهنع
 ىتلا ةبذكلا راتخي نا عيطتسي ال ةداع جوزلا نا .. فرعتا ..
 مغر قلطنت مث .. اهيف ركفي لظي هنكلو .. هتجوزل اهيوريس
 ىنمهلا براي .. هتجوز هجاوي نا درجمب « ريكفت البر « هتدارا
 .. ىليل هجاوا امدنع ةديج ةبذك

 ىهجوب نايقتلت اهينيع را مل ىثا .. ىنرت مل اهلمل .. نكلو
 .٠ ىنارت ال ىتح اهتيمعا دق كلعل .. براي ..

 بس ىكابتإرأا ىع زثعتا ٠

 .. ! ةولحلا اهتماستبا . . اهيتفش قوف رقتسم اهتماستبا

 ىنرت مل اهنا
 , ىبح نم رثكأآو :. ىبح لك اهتعدوا ةلبق ... اهتلبقو

 .. ! ىكابثرا

 انفال

 .٠ ناموب رمو
 ىف ىتجوز ثداحأل « ىبتكم ىف انأو نوفيلتلا ةعامسس تعفرو

 ترداو ؛ قئاقد سسمخ ترظتناو . . ةلوغشم ةرمنلا .. و .. تيبلا
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 ثلث دعبو .. ةلوغشم .. و .. ةلوغشم .. ةيناث ةرم صرقلا
 : اهي لصت! نا تمطتسا ةغاس

 7 نيم نمظكبا تنغ
 : ءوده ىف تباجاو
 .٠ امام ملكي ب
 ٠.. بايترا ىندا نودبو 4 العف اهتقدص .. اهتقدصو

 ء.. قلاتلا 'مويلا ىهو
 دعبو .. ةلوغشم. . و .. ةلوغشي .. نوفيلتلاب اهب تلصتا

 ٠.. اهب لستا' نآ تعظتسا ةهاس قصن
 7 1 نيم ىلظتب تنك ب
 ريمي +. نيقأ اش

 .. العف اهتقدص . لهنتدصو
 . سماخلاو .. عبارلاو .... كثلاثلا مويلا ىفو
 ةعاسلا عابرا ةثالث مث . . ةعاس فصن ةدمل لوغشم نوفيلتلاو

 . ةعابس مث ..

 .٠ باترا تادبو
 ليل 115 ب قيمرا كرات دو

 نم نكت ملو ,. ذدلبلا ةلزان .. جورخلا ىف ىننذأتست ىليلو
 .٠ دلبلا لزنت امدنع ىننذاتست نا ىليل ةداع

 !! ةيوش رخاثاحو .. اهتاقيدم ىدحا ةرايزل اثات مث

 .. اهتخا ةرايز ىف ىنئذاتسستو
 نوئيلتلاو ,. اهتداع هذه نكت ملو .. موي لك جرخت اهنا

 .٠ اضيا اهتداع هذه نكت ملو .. امئاذ لوغشم
 ٠٠١ ىتبير تدتشاو
 .. رثكأ تدتشاو

 انضبأ



 مايا نم موي ىف انئيب مت دق ناك ىذلا قافتالا تركذت ةأجف.مث
 !! اهتنخ اذا « ىئنوخت نا .. لسعلا

 ؟ ىننوخت تادبو « ىتنايخ نم ىليل تدكأت له
 .. ليقتسم
 .٠ قافتأ ال وا قافثا , . تكسأ نلو .. لبقا نلف ؛ ثدح اذاو

 .. نوناق الو عرش هرقي ال قافتا هنا

 ٠٠ ىثنوخت ال ىليل نكلو

 ٠.٠ ملاع اي ليحتسم

 ؟ةيعافم اهيشو زيت عرطأ عيشي . فلتت ىباصعأ تادبو
 . لامتفاب ىئلبقت اهنأ سحاف :

 تالبق اهلبقأ تنك اضيأ انا نكلو . 5 نا
 اهنا حيحصو ٠ ا 1 ا اخ

 اضيا انا نكلو .. لعافتو ءاخس ىف اهسفن نم ىنيطعتو ىنللدت
 . رثكا اهتنخ املك رثكأ اهغم لعافتاو اهيطعا تنك

 ٠ اقلق دادزت ىباصغاو

 اهحراصا نا عيطتسا الو .. اهيهفآ نا عيطتسا ال ىنكلو
 ٠٠ ىئاعنمي ىرورغو ىئايربك . ىكوكشب

 ٠٠ جرختل حابص تاذ ىنم تنذاتساو
 .. تضفرو

 : اههجو ىف تخرض
 ٠ جورخ موي لك شم .. شيجرخت امال

 ! درت ملو .. ءوده ىف اهيفتك تزهو
 ! ىئاذكتسا نود... نذا الب « ىلاتلا مويلا ىف تجرخ اهنكلو
 + نحآ كلك
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 ١., ىكوكشب الو ؛ ىنونجب اهحراصا نا عيطتسا ال ىنكلو

 د», قوفيلتلاب اهب تلصتا موي تاذو

 : 2 لومضشم

 + هيون مرتجلا 7 اهنا نوديط يم يلصتا ةمرسبو
 نوفيلت ةرمثو .. نري سرجلا .. اهتخا نوفيلت ةريئب تاصتاو
 اهبراقا تانوفيلت لكب تلصتاو . ٠٠ نري سرجلا .. اهتقيدص
 ثداحت ال اهنا اذه ىنعمو .. نري امئاد سرجلاو .. اهتاقيدصو

 ابيرغ الجر ... ىنع ابيرغ تداحت اهنا .. ءالؤه لك نم ادحأ
 .. اهقيشع ثداحت

 .. ىننوخت اهنا

 سر ىئنوخت
 - ٠٠ ىردا نا نودبو .. ىقورع ىف ىلغت ءامدلاو

 2 لوا ىلا ىترايسب و :. نونجللاك ىرجا ىبتكم
 . اهتقلطو

 .٠ ىرذدت نا نوذ ىليل تقلط
 :٠ اذها نا قالطلا ةقيثو تعقو نا دعب تلواحو
 ٠,. تمقتنا دقل
 .. ادها مل ىنكلو

 دقل .. ةلبنتلاب اههجو ىف ىقلال نوفيلتلا ةعامس تعفرو
 .. اقلاط تحبصا

 نكلو .٠

 . لوفسقم نوقيلثلا
 ٠ تيبلا ىلا ىترايسسب تيرجو
 لجرلأ ثداحت ئهو. آهطبضال ىعباصا فارطا ىلع تلخدو
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 ةعامسو .٠. مونلا صيمقب . . ششارفلا ىف ةدقار اهلعل .. بيرغلا

 .. اهقيشع عم اهثيدح ىف ةمئاه .. اهنذا قوف نوفيلتلا
 .. اهودشم تفقو اهترجح باب ىلعو
 نم لاثبت ىلا تلحتسا ىتاك تاؤبست

 .٠ باتك ىف ارقت ةسلاج ليل نا
 !! ةعوفرم ةعامسلاو .. اهبناجب نوفيلتلاو

 ا

 .٠ اهباب دنع فقاو اناو تيكب . , تيكب اهمويو
 تناك اهنكلو . . ىئئوخت نكت مل اهنا ةظحل ىف تفشتكا دقل

 . . اهل ىتئايخ ىلع ىنم مقتنتل ؛« ةرطخ ةبعل بعلت
 .. اضيا ىليل تكبو .. و
 !! ةبعل ىف .. اهتقلط ىنأ تملع امدنع تكب

 تعبيجو .. اهسار تعفرو .. ةعرسب اهعومد تففج اهنكلو
 .٠ تيبلا نم تجرخو .. اهيدي نيب اهتدارا

 .٠ ىنونج ىف ببسلا اهئا اهعنقا نا لواحا روهست ةتس تضمو
 .. ثدح ام لك ىف ببسلا اهنا

 ٠ عئتقت ال اهنكلو

 .٠ ىتقنخت اهتداراو .. اهنيبو ىميب فقت ةساسحلا اهتمارك
 ٠ . اهبحا ىننا . . سأآيا مل ىنكلو
 . ! ىنبحت اهنا . . لما نم ىل ىقب ام لكو

 ةمداخو ةجور

 تاجتنملا عنصمب لئاعلا ؛ لاعلا دبع ىفلطصم جوزت ايدنع

 نيرشع هتيموي تناكو ؛ هرمع نم ةرششع ةعساتلا ىف ناك « ةئيدحلا

 مل رهشلا ىف هلخد عومجم ناف ؛ تالطعلا مايا انيصخ اذاف ؛ اشرت

 .٠ هينجلا فصنو تاهينجلا ةسمخ زواجتي نكي

 نيب الا هب عتمتي نكي مل ىلغسا بقاو  ىفطصم ىطسالا نكلو
 ٠٠ جاوزلا ىف ركف امدنع هرجا باسح بسحي"مل' ةراحلا دالوا

 ٠٠١ نوجوزتي سانلا لك نالو .. جوزتب نأ بجي هنال جوزت دقل

 ! هللا ىلع قزرلاو
 سفن .٠ ةايحلا ىلا دارطتسالا عفادب ىفطصم ىطسالا جوزت

 .٠ لمع نع هسفنل ثحبيل ةعفد ىذلا عئادلا

 ٠٠١ هبحي هسفنل لمع نع ثحب ايكو

 هناكد عتقي ىذلا ؛ لاقبلا ىلوتم جاخلا ةنبا «

 مث ٠٠١ اخراص افيلع ابح اهل هبح نكي ملو ةيصان ىلع

 نانح هيف ؛ ائداه هبح ناك .. اهبلا هعفدي وا هقرؤي اهل هبح نكي
 شيعي امك هغم شيعي ابح .. عافدناو ةرثا نم هيف اهم رثكأ ةماهشو

 ادب امدنع الا ؛ اهب جاوزلا ىف ركقي مل هنا لب .٠ هتخاو همال هبح

 هناو ؛ هتخا تسيل ةزيزع نا ةاجف فشتكا دقل .. جاوزلا ىف ركفي

 ٠٠ اهجوزتي نا عيطتسي

1/ 



 اهرعشب ةراحلا تائب لك نع زاتمت .. ةليمج ةزيزع تناكو
 اهماوقو ...ليحت اههجو .. ةليزه .. ةفيعض تناك اهنكلو .: ةروصنملا نم اهما نا . . نيتئولملا اهينيعو « اهترشثب ضايبو « رفصألا
 عفد ىذلا وه فعضلا اذه ناك امبرو .. ناتدهجم ,امئاد اهانيعو . ناتتهاب اهاتفشو .. اهيتنجو قوق فوطت ةرفصو .. عيفر
 . ايبص ناك ذنم اهنع الوئسم هسفن ربتعي ناك .. اهيلا ىفطصم
 نم ذخأي ناكو .. ةراحلا دالوا تاسكاشم نم اهتيامح ىلؤتي ناك
 تيبلا ةبتع ىلع اهعم سلجيو ٠ نبجلا ةعطقو فيغرلا فصن هما
 ةراحلا تلزن املك « اهيلع ايئاد هنيع تناكو .. ايوس اهالكايا
 .. دحال اهكرتي الو ؛ اهدحو اهكرتي ال

 .. ةطاسبب هجاوز مت دقو
 ةفتلم اهتيب نم ةجراخ ىهو ةزيزع لباق

 توص جلتخي نأ نود « اهحفاصي وهو اهل
 5 هزيزع اي ىنيزوجتت

 لاقو  ءاذوسلا اهتعالمب

 تارطق تعفتراو + نيتروهبم نينيعب ةزيزع هيلا ترظنو
 ىطغتل اهتءالم فرط عفرت  ةرم لوال مث . . اهيتنجو قوف ءارمح
 تداع .. همامأ نم ترجو . . اهتحرف ىفختل امبرو ... هنع اههجو
 ! هبيجت نأ نود اهتيب لخدت

 ىهو تحاصو ؛ ةزيزع نم ةجاوز ىف ىفطصنم ما تضراعو
 : اهردص ىلع اهدي طبخت

 .. زاوج .شلمحتست ام ىد .. هنايعو هنافعض ىد ىنب اي
 ؟ ! رفصالا رعشلا كبجاع الاو

 * ةقثو تابث ىف ىفطصم اهيلع درو

 ىنمهفيو ىئلمحتسي شدح ام .. هما اي اياعم هيبرتم ىد
 اوي
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 اضيا ةبيط ةزيزع نا ملعت تناكو .. ةبيط ةارما ىقطصم ماو

 تبحرو ؛ ةعرسب اهتضراعم تبحسف .. اهنبأ حيرتو اهحيرتس

 :٠٠ اهقيبا ىق.ىمورملا
 مه اذه .. ىفطصم تيب ىلا ةزيزع تلقتنا . . ءىش ربغتي ملو
 !؟ مىش ل

 ٠.٠ دقتعي ناك امم افعض رثكا هتجوز نأ فشتكا ىفطصمب نكلو

 زيزع هيلع صرحت ام رثكا ناكو . . وبرلاب ةضيرم .. ةضيرم اهنا
 .٠ اهضرمو ؛ اهفعض اهجوز نع ىفخت نا مه

 ىتلا ىه .. . اهدحو تيبلا لامعا لكب موقت نأ ىلع رصت تناك

 .٠ خبطت ىثلا ىهو « لسغت ىثلا ىهو ؛ حسمت ىتلا ىهو ؛ سن“

 كشو ىلع وبرلا تابون نم ةبونب تسحا اذاف .. همأ مدختو هيدخن
 ةبوثلا تناغو ؛ اهيلع بابلا تقلغاو « مامحلا عهلم. ترج اهب ملت نإ
 .٠ . اهدحو

 هيفخت ام لكو + دهج نم ةزيزع هلذبت ام لك ىفطصم ظحالو
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 اهنكلو .. .بيبظ ىلا اهبحطصي نا ررقم .. هبلق قزمتو
 هان قظفوش

 ٠٠ لوزت نا ثبلت ال دربلا نم ةبون طقف . . ةضيرم تسل اهنا

 اهبحصي نا بجي هنا ملعيو .. ةضيرم اهنا ملعي ىفطصمو

 ١ بيبط ىلإ

 ٠٠ بيبط ىلا هتجوز باحطضا ىف ركفي ىفطصم ادب امدتعو

 ىرتشيو بيبطلا باعتا عفديل ىفكب ال هرجا نآ .  هرجأ ىف ركفي ادب
 ! ءىش هنم ىقبتي ال ٠ . ءاودلا

 .. رهام لماغ ها ملعي ناكو ..: ارهام الباع ىفطضم ناكو

 ++ هرجا ةدايزاقحتسي هنأ ملعيو... عئصملا لامع رهثا

/ 
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 ددجي الو .. ريبكلا ىطسألل قاتلا ديجي ال هنا . هبلط ضفرب اهئاد ىهتنت كناك ؛ هرجا ةدايزب اهب بلاطي ىتلا ةقيرطلا نكلو
 هسفن دجو ؛ هرجآ ةدايز ىف هسيلر سشقان املكو .... ةيبصعو ةدح وز ضرم هداز دقو ... ىبصع هنا .. لوئسملا فظوملل قافنلا
 .. نعليو « بسيو « روثيو ؛ خرصي تاملك ةعلظب دعب

 .. هرجا دزي ملو
 ىف بيبطلا اهيلع فشكيل ؛ ىئاجم ىفشتسم ىلا هتجوز ذخاو

 .. ةيجراخلا ةدايعلا
 ىلا همم بهذتو : اهضرمب فرتعتل اهبرضي نأ رطضا

 و, نكضتسملا

 .. بيبطلا هبتك ىذلا ءاودلا اهل ىرتسشيل ضرتقاو
 .. بيبطلا اذهب عنتقم ريغ وهو .. ديفي ال ءاودلا نكلو

 موقت نأ ىلع رصق لازت ال كلذ مغرو . . ءوست هتجوز ةلاحو
 .. اهدحو تيبلا لامعا لكب

 .+ اءوس ةلاحلا تداز مث
 نشاعم رهشلا ىف تاهيئج ةثالث ىضاقنت تناكو . . همآ تتام

 ! تعاض .. اهجوز
 تابون تحبصاو ؛ اهضرم نم لمحلا دازو .. هتجوز تلمحو

 ! مامخلا ىق اهيفخت نأ عيطتست دعت مل دح ىلا اهقحالت وبرلا

 عنصمب قحتلاو .. هيف لمعي ىذلا عئصملا نم ىفطصم جرخو 8
 .. رخآ

 هرجا ةدايز ليبس ىف هبحي ال لمع ىلا ؛ هبحي ىذلا لمعلا كرت
 هتيموي تحبصأ .. ىشورق ةسمخد زواجتت ملا رجآلا ةدايزو 8
 .. ارق نيرشعو ةسمخ

 .. هتجوز جالع ىف ةدايزلا كلهتساو
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 جالعلا هلعف ام لك .: ةفيعض لازت ال .. ىفشت ال اهنكلو
 : ٠ اهيلع تابونلا رثآ نم فقخ نأ

 لكب موقت نا ىلع رصت لازت ال اهنإ ىفطصم بعتي ام ىسقاو
 ءاسن نم دحأ اهدعاسي نأ ضفرت اهنا .. اهدحو تيبلا لايعأ

 بجي .. برشيل هناكم نم ىفطضم ماق نا بضغتو . . ناريجلا
 هتلذب لسفي هتدجو موي تكب دقو .. اهسفنب ءاملا ةلقب ىتأت نا
 نم ةلذبلا تدش مث .. خارصلا دح ىلا تكب .. هسفنب ءاقرزلا

 .٠ ديدج نم اهلسغت تادبو « هذي
 : اهيلا لسوتيو

 1 هحارلا همزلب ىكايع .. ءزع اي كسسفن .شثيبعتت ام
 : هيف مرصتو

 نم هرم فلا كل ثلق .. هتايع شم انأ . . هوعدميفكل ام
 ! .. ىخا اي كل تيككشا" انا .:. هتايع

 قزمتي هبلقو . . ىفطصم ىطسالا تكسيو
 اهل

 نس ىقوس هيمعط ىف ىسفن انأ . . هزيزع اي ىخبطت الب -
 . . عجار اناو اياعم اهيرتشاح < ميضع جاحلا دع

 اوقْي انايحآو ++

 - حعربصلو
 ئخيبط الاو . ١ كاعم اناو ادبا قولا نم ىقلكت ام - . ادبآ

 .. ىفطصم اي كبجاع ىشم
 ٠٠ قزمتي هبلقو . . ىفطصم تكسيو
 نا هنم لبقت ال ىهو .. اهيلع هعزج ىفخي نا عيطتسي ال هنا

 .. ةلماك ةجوز اهنا .. ةضيرم تسيل اهنا .. ةضيرم اهربتغي

 .٠ اهجوز مدختو « اهتيب مدخت نا عيطتست

 ١. خبطتو .. حسمتو .. سنكت لازت الو .. خفتني اهنطيو
 ٠ , ءاقرزلا ةلدبلا لسغتو

 هقل



 ++ ديدَج ةئش ثحو ٠ هاوإ
 . ىتطصم هيف لمعي ىذلا عنصملا ممأ

 ىف اشرق نيعبرا ىلا ةدحاو ةرم ىفطصم رجا عفترا .. روجألل
 ةيمسرلا تالطعلا مايا نع ىنح هرجا ىفاقتي حبص#و « مويلا

  ةورثلا هذهب هلعفي اميف ركفي ادبو .. ىفطستم حرفو
 .٠ هيلع تطبه ىتلا

 ىف .. ةبوطر لقا ىح ىف . ديدج نكس ىلا لقتني نأ ىف ركف
 حيري فاجلا وجلا .نا بيبطلا هل لاق دقل ... الثم « ةيسابعلا
 ... هتجوز

 نا .. هلمع ىلا اهب بهذي تيلكسب هسفنل ىرتشي نا ركفو
 .. سيبوتوالا بعاتم هيلع رفوت تيلكسبلا

 نوكت نل . . ال .. بضغو ةعرسب هدرطو .٠ . اعيرس ارورم رطاخلا
 .. اهريغ جوزت ول اهلتقيس .. ةزيزع الا ةجوز هل

 رجآتسي نأ وه هلعفي نا بجي ام لوا ناك امبر .. مستباو
 .. اهخيرت .. تيبلا لامعا ءبع ةزيزع لهاك نع عفرت ةمداخ

 مآل نكت مل .. ةمداخ ةزيزعل نوكتس .. هتباستبا تعستاو
 .. ةمداخ مهتيب لخذت رم لوا هذه .. ةزيزع مالالو « ةمداخ

 ٠ . هب ريطت داكت ةحرفلاب سحاو
 .. اهيلع عزجي نلو

 .٠ هرجأ ضبق نا دعب عنصلا نم جرخ ؛ عوبسالا ةياهن ىفو
 اديدج ابوث هتجوزل ىرتشاو . . ىكسوملا عراسش ىلا بهذو

 عيبت ىتلا ةموطف مأ ىلع رم مث .. ضيبأ دروب نيزم رمحا هنول
 لمعت نا ىلع اهعم قفتاو .. ةراحلا باب ىلع تاركلاو لجفلا
 ىلع ممصو .-+ رهشلا ىف ةينج ريظن .. ةمداخ .. هدنع ةموظف
 .. تيبلا ىلا هعم ةموطف بحصي نإ

 ٠ مويلا دعب ةزيزع بعثت ن

 ذل

 :, نيتتهابلا
 .. ةيوطق هجوب اهانيغ .تقتلا امذنع اهتماستبا تدمج مث

 : علشيال بوصأ ىق تتممهاو
 .. ةموطف اي كيزا

 ةحصلاب ؛ىلم توص درغزت اهناك + ةموطف توص لجلِخَو
 يفاعلا

 .. ةريزع ثس اي كملسي هللا

 * حرف ىف حاصو ؛ اهلمحي ىتلا ةفافللا ىنطصم حتفو
 ىلع اهحتف ائير .. ةزيزع اي ديدج ناتسف كل تبح

 .. ىكيلعو
 ةماستبا تبصتغاو اهعباصا فارطأب شامقلا ةزيزع تكسماو

 : تسيهو ؛ نيتفيعضلا نيتقحتلا نيب اهتعضو
 هلا ىدنع ىللا .ناتسفلا هد - ١ ىفطصم اث نسب هيلا -

 .. ديدج
 ةموطف ىلا رظنت تداغو

 جري رك نك نفطتسلو
 * هراصتنأ' نلعي هنأك ىفطصم لاقو

 تقنفتا . ١ كحيرتو ؛ كمدخت . . اندنع لقتشتح هموطف ثبلا

 صالخ اهما عم
 هججو ىف رظنت تداعو .. .ترعذ اهناك ةزيزع انيع تعستاو

 : تسمه مث .. ةموظف هجو ىفو « اهجوز
 ؟ ىفطصم اي هجاح كصقان ناك تنا

 ّ* ىفطصم لاقو
 كتحار ىنصقآت

 ! كيدخت هموطف تبلاو

 « هبايث علخي وهو اهجوز بناجب تفقو ,. ةزيزع تتكسو

 ىلا اهينيع عقرت مث .. ةريح ىق .:

 .. مئاوهلا ىز'ىدعقت حيارو انه نم ..

 فر



 .٠ مايحلا ىلا هءارو تراسو ةنشنملا هتلوان مث هبابلج هل لمحت
 ةريبك ةخرص اهبف نم تتلظناف : ةموطف هجوب اهانيع تيدطصاو

 : اهنم رئكأ ةخرص ٠,

 ؛ كلهدتا ام ةيافل ؛ بابلا ءارو ىدغقأ تب اين ىكقما
 .. اهجوز ماعط دمت تادب مثا

 : مسقبي وهو ىفطصم لاقو
 ىحيرتساو ؛ لكألا نكست هموطف ىلخت ام

 ارم لوالو  اهنأك ؛ مزح ىف ةزيزع تباجاو
 : اهجوز

 ! ىد ةصوفقملا تبلا اهفرع هيا ىدو .. الاس

 ىف وا ؛ تيبلا لامعا ىف ةموطف اهكراشت نا ةزيزع تضفرو
 ايهيغ قح دحأل سيلو . ٠ اهجوز وهو ٠ هنأ .٠ اهجوز ةمدخ
 . . اهدحو ىه + ءىث لك لعفت نأ عيطتست ىتلا ىه .. ىه الا
 حيرتسي نلو .. ىه هتسنك اذا الا افيظن تيبلا دجي نل ىفطصم نا
 ماعطل هتيهش حتفنت نلو ... اهيديب هل اهتلسغ اذا الآ هبايث ىف
 ىنغتسي نأ عيطتسي ال ىفطضم نا .. اهسافنأ ةيف تعضو اذا الا
 + . تاضاخ رقه نواكسلا الو انف

 : ةبنكلا ىلع عبرتم وهو حيصي ىفطصمو
 .. هموطف اي تب اي هيملا ةلق ىتاه

 4 ءاملا ةلق لمحتو اهفعض مغر يرجتو ؛ هبتاج نم
 : ةموطف ىف حبصت هو

 .٠ تب اي تنا ىكيلخ ل

 + اهربع نم ةرشاعلا ىف اهثا .. ائيشث مهفت ال ةموطفو
 «ىلملا اهتوص .. اهتوص عفتريو .. اًئيسش مهفت نأ عيطتست ال
 ةفيغر لكأتو « بابلا ع رمقلا هما اي » ىنغتل ... ةيفاعلاو ةحصلاب
 ٠ ةبجولا ىف الماك
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 ن' ىلع هتجوز ربدي ادب .. فنع ىق لخدتي ىفطصم ادبو
 ادهن حيرتست نا اهربجيو .. ةموطفل تيبلا لامعا نع ىلختت

 .- اهقشبص ىشارق ٠+
 ىدحت ىف ادوهجم .. ادوهجم لذبن اهنأ .. ادهت ال ةزيزعو
 يف

 املكو ؛ ىنغت ةموطف تعيس اهلك ؛ اهباصعا طيض ىف ادوهجمو
 .٠ ةبجو لك ىق اقيغر علتبت اهتأر

 اهقحلت نا لبق هتايلطب قاحللا ىفو « اهجوز ةمدخ ىف ادوهجمو
 ...٠ ةموطق

 افعش داذزتو . . عباتتت ىبرلا تابوم ثادب .. اهتحص تءاسو
 دعت مل .. تدقر مث .. ارارفصا دادزتو .. الازه دادزتو ..

 ٠ سثارفلا نم موقت نأ عيطتست

 - . اهفطي ىف نيذجلا تان مث
 ىرتشيل ىرجيو .. ءابطالا ىلا ىرجي .. نونجملاك ىفطصمو

 .٠ ءاودلا

 نضتحيو اهبناجب سلجيو .. هتجوز ىلع ةفهل ىف قزمتي هبلقو
 : ىكبي هنأك سمهيو ؛ اهسار

 زع اي كليد ىدسش

 ناعبتت اهانيع .. اهجوز ىلا رظنت ال © ةتماص ةزيزعو
 ىئهو نئتو .. ةفشنملا اهجوز ىندعت اهارت ىهو نئنو .. ةموطق
 ىهو نئتو .. سنكت اهارت ىهو نئتو .. ماعطلا ههطت اهارت
 علتبت اهليختت امدنع نئتو ... « بالا ع رمقلا هما اي  ىنغت اهعمست
 .. ةدحاولا ةبجولا ىف الباك 'فبغر

 : اهسافنأ رخآ ظفلت اهناك « ةفيعتض ةسمه ىف اهنيتأ عمجتو

 ؟ ىفطصم اي فخا ىنزياع تنا ... ىفطصي



 : ةقداص ةفنهلب ىفطصم درو
 اي كناقلع ىرمع عيبا انآ هد

 فيعضلا اهسمه ىف ةزيزع تدرطتساو
 .٠ ىفطصم اي كرمغ ىل ملسي
 : لوقي ىفطصم قلطنا
 : .١ «زيزع اين يومأآ

 - سب هدحاو هجاح ةزياع انا

 : ةداسؤلا قوف ليمي اهسارو ةزيزع تسيهو
 ! هموطف درطا
 ىف لاقو « اهمك هنكلو ؛ ىفطصم ىنيع نم ةشهدلا تعفتراو

 : ماللفتسا

 .. يضاح ت

 : ةموطف ىف خرصو ماق مث
 ءاع ىشم صالح . . كمأل ىعجرا تب اي ىشما

 ,.. ةزيزع تبستباو
 تادبو

1 

 . اهتعص ةرتست

 ةروص

 0 ل يروا يديجرح جس
 قلحي .. نيدخلا خوفنم . . سارنأ ريدتسم .. تالضعلا زرابي ..
 عطس هنا كيلا ليخب © ةيرج ناقما نع مستبيو . . ىسوملاب هرعست

 .٠ ىح فورخ محل اهي ىشهني نأ

 عراش ناكس عمجتيو الا موي رمي نكي مل . . قانخ ىواع ناكو

 ضوخي وهو هودهاقيل ىفنح ىطسالا ناكد لوج_؛
 .. ةقا

 ىفكي ناك .٠ فورعم ببس ىفنح ىطسالا تاقانخل نكي ملو
 عمجيو .. هينيغ هيلغ زكري ىتح 4 ناسنا ىأ هجو هبجعي الآ
 عفري نأب امتح ىهتنت تاملك ضعب هلدابي مث « هردص ىف هسافنا
 . ةقانخلا موقتو . . همصخ هجو ىلا اهددسيو ةمخضلا هتضبق

 ناك ٠. املاس تاقانخلا هذه نم جرخي ىفنح ىطسألا نكي ملو
 نم فزني همدو .. هيئيع ىدحأ تحت ءادوس ةلاهو ودبي امئاد

 .. فامنسالا تايرع مهلمحت ابلاَغَم هاياحض اما . . هفنأ

 ٠٠ اطخاس الو ٠. اريرش ىفنح ىطسالا نكي مل كلذ مغرو
 ناك هنأ كلانه ام لك . . بلقلا بيط « احرم « امستبم امئاد ناك
 لوانتي امك تاقانخلا لوانتي ةناو .. 4 ةحص قانخلا » نا دقتعي

 طيشنتو ؛ تالضعلا ةيوقتل ءىش .. تائيماتيفلا صارقا سانلا
 .. باصعالا ةثدهتو « بلقلا نييارش

 ؟/



 لغتسي نكي مل هنا وهو ؛ ىحلا ءانبا لك اهفرعي ةزيم هل تناكو
 نم وأ ءايوقألا نم هاياحض ىقتني ناك .. فيعض دض ادبأ هتوق

 راثآو + هتيحض هجو ىلا رظنت نا ىفكي ناكو .. ةوقلا ىعدم
 . هنع اًئيش فرعت وأ ؛ هفرعت نكت مل ول ىتح ؛ هيف برضلا

 نوفرعي رابكلا .. ىحلا ناكس نم ابوبحم ىفئح ىطسالا ناك
 رمت نا نهنم ةدحاو عيطتست الف ؛ هنبهري ءاسنلاو .. هتبيط هيف
 اهتيشم ىف عضقتت ىهو وأ ؛ اهفتك نع فشكي اهبوثو * هناكذ مامأ

  اهتحالت جل يتنحب ىطسالا ةخرج ثيلاتالالا
 11 هيل الاو .: تباي ىسيوك ىقض آم تح
 دالوالاو .. اهفنك ىطفتو : اهتيشم ىف تندلا لدنعتو

 .. ةثوديعت
 دالوألا لكب امئاذ طاحم هئاكد

 ةجارد راجيا عفد عيطتسي ال ىذلاو
 -. اناجنم « رود ١ ىقنح

 اياده هل نولمحيو .. مهئابآ نم ىتح هب نومتحي اوناك
 وهو .. خيطب ةقش وأ .. ةكعك .. مهتويد نم اهنوغرسي ةريغص
 .. هتياعر ىق ىحلا دالو' لك .. مهل ايماح هسفن ربتعي

 نأ ثدحو .. سيلوبلا ةطقن ىف ديدج ىدنج نئيع نأ ثدحو
 ئذنجلا كسماف ... ةجارملاب ةمدص دالوالا دحا همدص
 : ىفنح ىطسألا خرصو ... هافق ىلع هعفصو ؛ دلولا بيبالت

 ؟ كدا نقم هد <. .ىقيواك اي هيي ع

 + تاجاردلا هئم نورجأتسي

 ىلعسالا هحنمي ىتح رظتني «

 : نقيواشلا درو
 ! لخد .ثكلام تنا تكسا

 - ىنوملاب قولخملا ىقتخ ىطسالا سار ىلا ءامدلا تعفتراو
 ةدضيق ددسو ىدنجلا ىلع مجهو . . هردص ىف هسافنا تعيجتو

 ةهجاي ىلا ةيرقلا .. اضرا هحرطت ٠٠

. 

 م وستعمل ملون دوتع صو 1 فيرست
 نيب عراش ىلا اوعرسأف .. نيها دق مهل اليمز نأب ١ مشا

 " مسقلا ١ ىلا هورجو : ىفنخ ىلدسألا لوح اوعمجتو ٠ . نيانجلا
 7 ا زجحلا ةفرغ هيلع اوتلغأ

 .. هيلع لاهني موشلاو .. ضرالا ىلع ىفنح ىظسالا غقوو
 .. « ةرم ١ انا لوق : نيلئاق هيف نوحيصي دونحلا

 ثابرضلا لمتخي لظ .. « ةرم » هنا ىفنح ىطسألا لت. ملو
 قولحملا هسار نم ليسي مدلاو . .. هدي فك ىلع هتانسأي ىضعب نه
 لخدت ىلا .. * ىنآ ١ لوقي الو . . مطحتت هعولضو .. . ىسولا
 .. فارصتالاب هل حمسو ؛ هنع دوتجلا ىضقو : سيلوبلا ظنا

 هناكد ىلا داع مث ؛ هتيب ىف ادحاو اموي ىفنح ىطسالا ىشقو
 . بلقلا بيظ احرف © ايستيم .. ىئاشلا يف فوفلم هما
 : ىحلإ لها حام.

 ,نح ىطسا اي هيا ىرج

 : كحضي وهو ىقنخ درو
 + مامت امنا هقلع ىنوبرض - . هيالا دألو هلاجر !وعلط

 : ةيروادلا ىدنج ىف حاص مث
 !! كامي ةرشع تاهو... شيؤاسق اي ىاق لضفتا

 1848 ماغ ةبلطلا تارهاظم ىف بير رود ىفنخ ىطسالل ناكو
 ىف نوريسي ةيوناثلا ةيسايعلا ةسردم ةبلط حملي داكي ال ن
 خيبلانعب ريشي م... نورها طتلا بحصيو 4 هناك ىلغي صح وهات
 ىف مهعم كرثشي الو .. مهعم فنهي نكي مل . : ةقيلموللا يل 0
 ٠ مهرهاظت ريس نع ائيش ملعي ال ناك امبرو .. ىيناوفلا ميطح

 نوخرصي دالوالا نا هسحي ام لك ناك .. مهفاته “ىتاعم مهفي ال
 رديئاوفلا  قوتكَحت نا ملعي وهو .. نوبعلي اوناك اميز ..

 اهذيأ



 بال وهو .. دالوألا برضي هناو بعللا اذهب حيسي ال سيلوبا
 ١ .. دالوالا برضي ناب سيلوبلل

 ئدصتي :نأ لا .« اتباس ةرهاظملا بتاجت ربسع لكيو
 ةذقي . + ىفنح ىطسالا كرحتي انهو . . ىصعلاب حلسملا سهيلوبلا
 ا نا دونجلا دحا عاطتسا اذاف .. فوفصلا لخاد هسفئنب
 .. ايرض ىدنجلا ىلع لاهناو « هئم هيلا عرسا ناك ؛ بلاطب

 رخآ ىدنج

 ارثكا ابورضم تارهاظملا هذه نم جرخي ىفنح ىلحسألا ناكو

 ٠ هناكد حقفيو .٠ اذيعس دوعي ناك هنكلو .  بلاط ىأ نم
 ايدنمب ؛ هفنأ نم ليسي ىذلا مدلا حسمي وهو « ةباب ىلع ساجيو

 * كحضي هنأك حبصيدم . . تيزلا

 ! ؟ هيا الاو .. بعل اولطياح

 د. عبارو + ثلاثو

 عتبب كوؤلملا رمحالا
 نشم لود دالوألا مه
 !! هيا : ههجو ألمت هتكحضو هسفن ىلع دري مثا
 انيحلا نيب ىفنح ىطسالا ناكد ىف :ثدحي ناك بيرغ ءىش

 .. نيحلاو

 .رفصا ريصق ؛ ليدت لجر : ةدعابتم تارتف ىف هروري ناك
 ثسميو ؛ ايدلب ابابلج سيليو « هدلج تحن نم هقورع زربت هجولا
 4 خا ةدب ىف

 ةخفتنم هانيعو .٠.٠ دعم ضرمب
 نيطلاب ناتثولم امهناك داوس اههولعي ناتعيفر هاتفشو « شيشح
 |ىفتخت ىتح < امداق صختشلا ذه ىري ىفئح ىطسنالا داكيالو . +
 موقي مث .. هسفن ىلع شمكنبو .. هينيع ةعمل ءىفطنتو ةتماستبا
 لجرلا هيلع سلجي ؛ ادعتم هل مدقيو .. سكنم هسارو هلبقتسب
 1 لوقي وهو « رفنم ءايربك ىغ

 !! لاوحالا ىزا .٠ ىفنح اي كيزا

 : ضضيفح توح ىف ىفنح هيلع دري

 + ملعم اب كيللست هللا
 + مكي ألو 1 ةشئأاو غقرمال

 مهل مستني ال تاجاردلا اورجاتسيل دالوالا لخدي امدنع ىنح

 اي مهكرتي ١+ مهثفاحي الو .... مهل موقي الو .. هنذاه
 .. راجيالا ةمبيق لوانتي تمص ىف هدي دمي مث ٠ تالدع

 هيئيعب رظني .. قاس قوف قاس .. سلاج رفصالا لجرلاو
 هلك ىحلا ىلع قصني هتأك ىضرالا ىلع قصييو  :ةلوه نيثخنشلا
 ىتلا ةئارزيخلا فرطب ناكدلا باب ىلع رقنيو . . هيف نم ىلعو .
 هبلطيو .٠ ةوهك بلطيو .:. :ةكيف بلطي مث + هدي ىف اهلمح
 ٠+ كالف دلوج رئاح-

 1. تس ىف ملغملا تابلط ىبلي :"ةليلق ةباولجسلاج ىمنحو

 *! ملعملا لوقي مث
 ٠٠١ ىقنح اي انيد موق
 ملعملا فلُخ ريسي مث ؛ ناكدلا باب قلغب + ارسكنم ىفنح مون

 ريسي .. رفنملا ضيرملا ليحنلا لحرلا .. تاوطخ ةتيبو هئيب . .

 + ةمخضلا هتثجب ىفنحو . . ليقث وهز ىق سسارلا عوفر ةمدقملا ىع
 « لسالسلاب ةديقم اليروغ هناك ؛« لد ىف هفلخ ريسي ريدتسملا هسار.
 . اهبحاص اهدوت

 هنا .. ةليل لك ىفنح ىطسالا بهذي نيا ملعي دحا نكي ملو

 لوقي ضعبلا ناك .. نكسي نيا ملعي دحا الو . . ىحلا ىف نكسب ل
 ىف نكسي هنا لوقي ضعبلاو .. ةينطابلا ىح ىف نكسي هنا
 نكي ملو .. ديكأتلا هجو ىلع فرعي دحا ال نكلو . ىدمحلا
 ىبهف ىطسالا هلأ امدثعو ؛ هئكس ناوثعب حرصي ىفتح ىطسالا
 : هيثيع ىف ديدهتلا ةءملو هباجا : نكسي نيا ىجوكلا

 مسيل

 نقل



 ! ؟ ىطسا اي هيأ الاو ناكدلا كبجانع شم ع

 نكن مل . . ةصاخلا ىفنح ةاي> نع اثيش ملعي دحا نكي مل لب
 هلاسو .. ال ما دالوا هدنع لهو . . بزعا ما جوزتم وه له ملعت
 9 * ةيسابعلا ةسردمب بلاطلا" ىركش زيزعلا دبع ةرم

 ؟ ىفنح ىظسا اي دالوا سششكدنع ام تنا

 : اكحاض ىفنخ باجاو

 ىقبت نامك تناو . . ىدالوأ اوقبي ٠ مهلك لود دالوالا فياسش
 ؟ لكوتاو هلجعلا دخ . . .ىدالوا نم

 الو : ةصاخلا ىفنح ىطسألا ةايحب اريثك متهي دحا نكي ملو

 ىلافا ةنسلا ىلع اعيرس ريت“ ةلئسالا هذه تناك ... هنيب .ناوتعب
 ناك ىفنحف .. مامتهالا نم ائيش بقعث نأ نود

 تاونس هورشاعو .. وه امك هاها هذخاو .. ىحلا نم ةعطق
 .. مهمامأ ةثم ودبي ايب اوفتكا ىتح .: ةليوط

 هفرعي ال ىذلا رفثملا لجرلا اذه وه ء مامتعالا ريثي ام لك ناك
 لاستت اثكو ١ ٠ ةدعابتم تارتف ىت ىفنح ىلغ ددرتي ىذلاو ؛ دحا

 يا قيطي اال ىذلا وهو « رفنملا هجولا اذه ىفنح ىطسالا قيطي فيك

 تاقصبلل تكسي اامل ؟ هماما هسار سكني اذامل ؟ هبرضي ال اذامل
 ىحلا ىلع اهقصبي هنأكو « عراشلا ضرا ىلع لجرلا اهقصبي ىتلا
 .٠ هيف نم ىلعو .. هلك

 ٠ باوجلا عيطتسي دحا نكي مل ؟ ةرايز لك بقغ ناهذي نيآ مث

 و ؛ ىلاتلا مويلا ىف دوعي ىفنح ىطسألا ناكو
 :. ةقانخ نع ثحبي ... بلقلا بيط ؛ احرم « هتدامك امستبم

 .. هناكد

 ناكد لخاد نيعمجتم  ىحلا نافط' نحنو ب اثك ,. موي تاذو
 صصق انل ىوري .. هتداعك انعم حرمي وهو .. ىفنح ىظسالا

 ان

 . . ةدحاو ةعئد انعفريف ةعارذ ىف انم ةثالث « قلعشتي ) و هتاقانح

 رثكا هانيع .. رفصألا ليحنلا لجرلا هجو انيلع لطا ةاجقو
 تخت نما اووبري رثكا ةكورعو .. !داوس رثكأ' ءاتقمو < + اكله

 ىف حاصو .. ةيبصعب هبابلج فرط هتنارزيخب برضيو . . ددا>
 : نشجا توج

 [1:ىفلخ اي هرتب لوم ليلا علط -
 سكنو . . هينيع ىف ةعمللا تآفطناو . . ىقثح ىطسالا كبترآو

 ناكذلا .جراخ انعفدناو..:+ :ةتيبج نم قرعلا دصفتو .... هضار
 رفنملا هجولا نم ابورع

 .+ اهتلغاف هتنارزيخ فرب ناكدلا ةفلض لجرلا عفدو
 . . هناكم ىف رمسم ىفثح ىطسالاو

 .. ناكدلا باب بقث نم انرظنو
 ىظننالا .ىلغ اهي لاهتيو. هتتارزرخ عقري ليحتلا لجرلا نا

 .. ةسار ىلع .. ههجو ىلع .. هرد ىلع ىفثح

 . هتاكم ىف رمسم وهو لذ ىق سمهي ىفنح ىطسالاو
 نعملا نم اطأ',+: مظما)ب نفحسلي ب + نلت ايديه ح

 2+ باي
 ةاطني فيخم قيربو + .هئاننا ىلغازجي +- ملكتي ال لجرلاو

 .. ىفثح ىطسالا ىلع اهب لاهنيو هتنارزيخ عفريو . . هينيع نو
 . هسار ىلعو .. ههجو ىلعو .. هردص ىلع

 : هسافنا طقفلي وهو لاقو ١ بعت مث
 ٠ انيب اللاب ح
 .. نانثالا جرخو . . ناكدلا باب حتفو
 . اليلذ ..-: ةمدقملا' ىف ىفنح ىطبنالا راس ةزملا هذه ىفو
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 ( كدسج سيلال)



 ءايربك ىف سارلا عوفرم هفلخ ريسي لجرلاو .. سارلا سكنتم
 .. هتنارزيخب هبابلج فرط برضي وهو ؛ ةلبقث

 .. ةثهدو . . تمص ىف امهيلا نورظني ىحلا ىلاهاو
 هذخا ىتلا ةقلعلا ةصق لافطالا عاذا ىتح نادعتبب اداك امو

 ىحلا ىلاها عمجتو .. رقصالا ليحنلا لجرلا نم ىفئح يىطسالا
 مهلؤاستو « لؤاست مهمالك .. اريثك امالك . . نوملكتي تاقلح ىف
 ,. رخآ لؤاست ىلا:الا ىهتنب ال

 احوتفم ىفنح ىطسالا ناكدب انئجوف .. ىلاتلا حابصلا ىفو
 لاقو .. هيف ام لك نمو ؛ تاجاردلا نم لاخ وهو ؛ هيعارصم ىلع
 + هناكد ىف ام لك لمحو ؛ ليثلا ىف ءاج ىفنخ نا سيلوبلا ىدنج
 .. بهذو

 فرعا ا“ مويلآ .ىلاو ٠ ,مويلا ىلا. ىفتخا .+. .ىفتح ىمتخا
 1 +. ىفتح بهذ نيأ

 ان

 ماتم

 ابوروا لود فوطي روهسش ةسمخ ىضق نا دعب سيراب ىلا لصو
 انه قدب ناد هنآك 'اهيدأ موي لك نوهت ةلسّوخ... قانا لذع ىم
 ىف لخدي ىتح ؛ عنصم ريدم ةلباقم نم ىهتني داكي ال .. هسار
 ماغطلا لوانتيل جرخي مث ةيداصتقالا ناجللا نم ةنجل عب ةققانم
 + رخآ اريدم لباقيل ديدج دلب ىلا ريطي مث .. ريغس ةدئام ىلع
 1! ريفس ةدئام ىلع ماعطلا لوانتيو .. ةنجلو

 نيريدملا نم حيرتسي .. حيرتسيل . . سيراب ىلا رزرقو
 ىف هتلوج اهدعب فنأتسي < طقف مابآ ةعبرآ . . ءارفسلاو ؛ ناجللاو

 ٠٠ ايوروا لود

 + مايآلا هذه ىف اهوج نا :6 شيراب راتخا اذاملا ىردياالو
 تابارطسذغالا نا ملعي هنا مث .. ةرهاقلا وج نم نعل! .. راح
 : :. اهدوسق ةيسايسلا

 تايركذ سبراب ىف هل نال امبر .. سيرا راككا كلذ مغرو
 ةايحلل:ةروص هلايخ ىف ريثي لازي الا« سيراب » مسا نالو +. ةميدق
 ضوعي نا ىلا ةجاح ىف . . قالطنالا ىلأ ةجاح ىف وهر . . ةقلطنملا
 ىوري نأ ىلا ةجاح ىفو .. هيف .شاع ىذلا ليوطلا نامرحلا اذه
 .. هردص ىف زغني بشخلا نم دوعك ثحبصإو تق ىتلا هفطاوع

 . ٠ مهولا نب تاعرجي ولو اهيوري

 .. ىنيتاللا ىحلاب نامرج ناد عراش ىف قدتف ىلا بهذو

 و



 ؛ ةيمسرلا رهاظلا لك نع دعتبيل « تاذلاب قدنفلا اذه راتخا و
 ءايحا ىف مهب ىقتلي نيذلا ءارفسلاو نيريدملا نيعا نع ىفتخيل
 دع .  ةميدقلا مايألا تايركذ ديعتسسيلو .. و .. ةمخفلا سيرا
 ائيش هفلكت ال ؛ ةيلاع ةكحض هتايح تناكو ... اباش ناك
 .. ةيابك الا

 ١ ةقرغ ةيزآ - . قدتفلا فظوم مامأ ةفقوو

 لاقو هسار زه مث ؛ نيتقيض نيسعب قدنفلا فظوم هيلا رظنو
 +. ةيلاخب فوغ [ذدتع نبل : + تمثل : ةزكاج ةنياصتلا ةبتقم# نيدو

 رخآ ىف نحنو . . بعتم ىنا .. كوجرا : لسوت ىن هبلع درو
 . . طقف مايا ةعبرا .. مكدنع ةفرغ ىأ نع ىل ثحبا .. ليللا

 .. فسآ : ةدناث ةرم هسار فظوملا زهو

 .. كوجراأ : هبيج ىم هدي عضي وهو لوقي داعو
 مباصأ تفتلاو . . فظوملا ذي ىف اهسدو كنرف ىتئام جرخاو

 : لاقو ؛ ركفي هنأب رهاظت مث تاكنرفلا لوح ةعرسب فظوملا
 ءوبسا ءاضقل ترفام اهنكلو : ةستآ اهيف ميقت ةفرغ ىدتع -

 يقع مايا ةعبرآ نكلو + اهيف ' عيطتست ٠ ةقيرلا ىف
 + ةاجف ةستالا تداول ةظحل ىا يه اهكرتل دعتمتو

 ةدئيغ ابدي فئاوو .:.' ةكرشلا ىلا فظولا +واخ , قفاوو'

 بجسشملا ىلعو .. تالجملاو بتكلا نم ةعومجم ةدئاملا ىلع
 روخعم ةيوبنا نم اياقب ةآرملا ماماو .. لامها ىف قلعم رمحا بوت
 رسيمك هم و“... نممكلا' كياقم ئضقيو م. طقم ..+ ناقسألا
 ةفثا البي معان ءىداه رطغو . . ىئارفلا ىلع ىقلم ىريرح مون

 ٠ هلوج رظنيو .. مسقبي وهو ىئارفلا ةفاح ىلغ سلجو
 مسلا ءاطق جيزي نا لبق و... اداجيبلا ىدترا .  هبايث ريغو ماج

 و

 دنا تكل تاك مونلا صيمق قوف ةيناث ةرم هائيع تطق.
 . صيبقلا حازاو ؛ هاري امم اهب رخسي هناك ةماستبالا هذه ديعم

 ءانيضو7+7 ينعتح ةنأ :.- ماني نأ لواحو ."سقارفلل لخاذوسدنا»
 قوف نم للستت معانلا ءىداهلا رطعلا ةحئار ٠ .م ذي مل هنكلو . .
 . نشارقلا نم ماقو هباضعا غدغدتو .. هفنأ ألمتو ةداسول

 هلعل .. بيلاودلا ىف هبايث بتريو ؛ هتبيقح غرفي نا*هل ريخ
 -. ماني كلذ دع

 ٠٠ ةدرتو .. . بالودلا حتفيل هدي دمو

 نأب مهي ةنأك سحا .. بالودلا حتفي نا هقح نم سيل نأ ىسحا
 حتفو ©« هساسحا مواقو .. ةقرس وأ سسجت .. ةميرج بكت_
 - ٠ يالوحلا

 + ضيبالا فوصلا نم امهدحا ناقلعم نابوث بالوداا ىفس

 عاق ىفو .. درولاب شوقنم ريرحلا نم ءاسملل بوث رخآلا
 ةتبحاص' نآا دبال ... ادج لاع ١ لاغ تك .+ ءاذح .بالونلا

 ةعبق .. ةعبق .. بالودلا نم ىولعلا فرلا

 نم امهجرخأ نيتللا نيتلذبلا امهباجب قلعو: نيوثلا حازاو
 نيبوثلا بئاجب بلا رظنم ىلأ علطتي ةهرب فقوو .. هتبيقح
 ىدذحا اهيف ىلدتت ىتلا ىلوالا ةرملا ىه هذه نا .. مستبي داعو
 ناك ول .. جوزتم لجر بالودك ودبي ةنا ٠. ناتسف بئاجب هتالذ

 ٠ هتجوز ناتسف اذه ناكل اجوزت

 . ١ هلايخي حرسو
 : طفي مل كلو هبايث

 رظن ىقلاو هسأر عفر مث . . ديعب ىلا هرجي هلايخو - .
 ٠ رونلا افطاو .. ريرسلا ةقاح ىلع هاقلا ىذلا مونلا صيمت



 ٠.. هلايخ عم مان . . ائداه امون مانو

 .. هلوح امهريدي داك امو .. ىلاتلا مويلا ىف هيثيع حتفو
 ؟ 5 اهمسل 1 ىّزت + ةسانآلا ةئرغ ى ةفآاد م نكذت ىتَح

 ىف هدحو سيل هنأب ؛ افراج اساسحا سحي وهو لستغي ماقوو
 نّضآو <. ضينقلا] اه ةنشلس او رك ناسيا هدم و ةفرقلا
 .. هبقاري صيمقلا اذه نأك سسحا .  كابترالاب

 . ةقاشرو ةقر ىف ةاشرفلا كرحب هنا . . هتانسا:لسفي اذبو

 هعم اهناك . . توص البو ءودهب هقذقي « هيف نم ءاملا فذقي امدنعو
 د + .نسيدقلا هيهات"

 هنكلو .. هبايث علخي نآب مهو .. مامحتسالل دعتسي ادبو

 مايا سيل .. ةفرغلا ىف هبايث علخي ملو ٠ ءابحلا نم عونب رعست
 ٍتايلا قلفاو ؛ آلوا مامخلا لخد . . قلعملا رمحألا بوثلاو صيبقلا
 .. ةبايث علخ مث « هءارو

 لعغ, اذام ىردي ال ةفرغلا طسو فقوو « مامحلا نم جرخو
 قلعم رمحالا بوثلاو ؛ ىشارقتا د

 .٠ بجشملا ىلع
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 هحبف ول هثأ هيلا ليخ + +  أريثك ددرت ++ ددرتو ...بالوذلا ختفي

 ردبوثلا ناقئاعت . . نيتلذبلا دجو امبر .. بيجع رظتمب اجافيسق
 ! ءوده ةلاح ىف .. نابوثلاو ناتلذبلا .. بالودلا حتنو
 ةباخاذلا بابثلا نم ةعومجم ىارو .. ىرخالا ةفلضلا حتفو

 , ةعرسب ةنلصلا قلغاو -. ههجو رمحاو .. ةيئاسنلا

 : .. بالودلا نم رخآ ناكم ىف ةيلخادلا هبايث ىمرب ذخاو
 ؛ابثلا هذه ةصاض ؟ ىه نم ىرت . ١ هلايخ ىف شيعي : . هئات

 ايا, اهنا ,. ةدئاملا ىلع ةاقثملا تالجملا ةغومجم ىف بلقو

 ايل

 الا أرقت نا اهمهي ال سيراب ىف ةاتق .. اعبط .. ءايزا لالج
 ىسنرقلا ىلهألا كنبلا ةرشن ... اذه ام .. نكلو .. ءايزالا تالح
 ! ةسنآلا ةقرغ ىف . , انه ىلا ةرشنلا هذهب ىتا اذام ,  بجعتو .
 ىف باتكو ةاتبتكل اونا يانكاو جتا كوتش اق دلت

 ناوببازمل ةضقو ل ١ زاوهوب صد ىوييسملا نلككو >

 كونبلا دحأ ىف ةفظوم تناك امير . . ةشهد ىف هيبجاح عفرو
 نع اهلغشي مل داصتقالا نكلو + داصتقالا سردت هلم ىهو

 بيرق .. اهنم بيرق هنأ سحاو .. لامجلاو « ءايزالاو - بدألا
 + هج

 ةدئاملا ىفو .. هلوح رظني داعو .. تالجملاو بتكلاب ىقلاو
 ىلا ةجاح ىف سيل ةثأ + - سسجت اذه :. هحتفي نإ مه .. جرد
 هنأ .. سسجتي نأ ديري ال هنا .. هحتفب اذاملف . ٠ جردلا_اذع
 ةسنآلا نأك .. هلوح ام لك ىلع نيمأ هنأب اقيمع اساسحا ىسح
 ... هتلامآ ىف اهتقث . . هيف اهنفثل ء اهتفرغب هيلا تدهعو هفرع“

 مواقيو .. قلغملا جردلا ىف ركفب وهو .
 . . ةبايث ءادترا ليكأو ... ةحتفي نأ ىف هتبغر هباصعأ لكد

 هبايث ىدترب اذبب

 .. هيقبي ءئش .. ةفرغلا نم جرخي نا عبطتسي ال هنكلو
 . جرخيل هيقاس دش .. مواقو . . هنم ىوقأ ساسحا

 جردلا ةيحان ةدحاو ةرم عقدنا 0

 :. تاباطخلا نم ةعومجم جردلا ىغ

 :. ةعرسب جردلا لفقاو ٠ ٠ تاباطخلا ارقي نل *

 نم بيرق ىهقم ىلع سلجيل جرخ . . ةعيرس ىطخ ىف جرخو
 ىلع حيرتسي نأ عيطتسي ال هنكلو .. هراطفا هيف لوان

 . ةديرج ىرتشاو . . هلكأي ام قوذتي نأ عبطتسي الو . . هدعقم

 نذل



 ءازو هانيع ..  روطسلا اعبتت نأ ناعيطتست ال هانيع

 نيراملا عبتتب لغاشتي نأ لواحو : ةمزجلا حسمو

 ٠٠ ماقو .. اذهي نا عيطنسي ال .. رقتسي نأ عيطتسي ال

 راسو .. رقوللا ىلا بهذي مل هنكلو ... رفوللا ىلا بهذيسي
 .٠ ازفق تاجردلا دعصو .. قدنفلا ىلا ادئاع ةعيرس ىطَخ ىف

 و .+ قنغ ىف جردلا حتفو .. اهمحتقي هنأك ةفرغلا لخدو

 ىثعترت هديو فقاو وهو لوالا باطخلا حتقو تاباطخلا ةعوبجم

 + مستباو . ٠ « ىريش .  تيناج » ةارقو . .

 تاباطخلا ارقي حيزملا دعقملا ىف سلجو .. تبناج اهمسا نإ

 ٠١ قماغ رفصا . . اهرغش نول فرع .. ءىش لك اهثم فرعو . .

 ٠ ىفاملا رهشلا تناك نيا ف ناواقرز .. اهينيع ولو

 ٠ ليصافتلا قدأ . ١ ليصافتلا لك .. و .. و +. نآلا ىه نياو
 نامرا همسا اهبيبحو : ريبك بح .. بح تاباطخ اهلك تاباطخلا

 ٠ بيليف هسا .. قبس بيبح نم ىرخا تاباطخ كانه نكلو . .

 ىت نآلا ىهو « بيليف تبحا امدتع ةرشع ةعباسلا ىف تناك دقل

 لع ىرت ٠٠ هقاباطخب ظفتحت لازت الو .. نيرشعلاو ةسماخلا

 +. نامرا تبحا امم رثكأ بيليف تبحا

 - ذعب هءاذغ لوانتي ملو : ةسماخلا تلصو ةعاسلا . . ةبثتو

 اسارب لامو .. لكأي نا ديري ال .. عوجب رعشي ال هنكلو

 رولا ١ + نآمزأل هروص مسري ذحاو . . دعتملا ةفاخ ىلغ اهذتساو ؛ ءا
 نم .ظاتغم هنا سحاو .. اهل ةروصو .. بيليفل ةروصو
 .٠ امهتم ظاتغم هتكلو .. اذامل ىردي ال . . بيايفو

 لا ىف جارذالا لك حتفي ذخاو 4 هدعقم ىلع نم ماق ةأجفو

 دجوو ٠: جارفالا هذه نم جرد ىف ةروص اهل نا دبال ..

 + اهتروصا
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 لامجلا اذه سيل .. هلايخ نم لمجا . . ةليمج اهنا . . قيشو

 يو ؛ نانحلاب ضيني - ١ ءىداع لامج ةنكلو .  عئاملا ىسي

 .. هريمع لوط هنع ثحبي ىذلا لامجلا . . ةيوقلا ةيصخشلا

 قلحبي نآ الا ائيش لعفي ال . . اهي قلحبي هدي ىف اهتروص كسماو

 .٠ ةفساتلا ةعاسلاو : . ءىداه وهو ء. اهبغ

 داعاو .٠ حابصلا ذتم لكأي مل هنا .٠ ائيش لكأي نأ دبال

 ةآرملاب ىلع اهدئسنأو « اهجرخاو داع هنكلو ؛ جردلا لخاد ةروصلا

 * سمه ىق لاقو © نانح ىف اهيلا رظنو يزلا ةدئام ىقوغ
 ٠ هءاششع لوانتيل حرخو . . الاح دوعأس.

 ذخاو .. قافأف .. هلايخ بطرو هسار ليللا ءاوه لسغو

 قدنفب ةفرغ ىف سلجيل سيراب ىلا ءاج له +. هسفت نم كحضب

 نونجلا اذه ام .. اهفرعي ال ةارما ءارو هلايخب ىرجي ةيناث حر

 « حرميلف ؛ نذا .. قلظنيو كحضبو حرميل سيراب ىلا ءاج دقل
 ه٠. اساك برو ؛ هءامثع لوانتو .. قلطتيلو

 لؤاحو - . ىرخا اساكو « اسأك برشو « هبرابك ىلا بهذ مث
 نا لواخ +. هماما نصقري ىتالناإ تاصقارلا ىف هلايخ زكري نا
 ةروصلا ىلا .. ةتفرغ ىلا داع هلايخ نكلو + . ةدحاو نهنم راتخي
 ٠.. رثكا هلايخ بهذت رمخلاو .. ةآرملا ىلا ةدتسمل

 ٠ هتفرغ ىلا ىرج . . هيرابكلا نم اجراخ ىرجو

 رخات:هنأل .. اهل رذقعي هناع آهيلا رظنو ... ةزوصلاب كسماو

 ىف ةروصلا عضوو ؛ مونلا صيمق هيلع درف ؛ ريرسلا ىلا هجتا مث

 تعفترا مث .. كحض مث .. مستباو سارلا ةحتف ناكم

 .٠ اهلبتي ةروسصلا قوف ىمثرا .. ةنأك .. هتاككم

 تحت ةروصلاو .. مانو .. هسار
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 :صلا ىلا رظني .. ًاعدصم ىلاتلا حابصلا ىف ماو

 +٠١ نج هنآ دبال . . هسفن نم بجعتيو هيتخاش تحت هعم
 غيظتسيال ةثأ . . قدنفلا ادعو . || هذه كرتي نا هل ريخ

 8 هلايخ نم ررختي نا عيطتسي ال . . هتيرحب ىسحي نال اهيف
 تيناج

 : ركف مث : . تاباطخلا ارقي داغ .. ةفرغلا كرتي مل هنكلو
 . ملقو ةقروب كسماو .. بتكيس . . رخآلا وه اداطخ اهل قنتكيال
 . *« ىريش . . تيتاج » ١ بتكو

 ىلا .. ىبجعتت ال . . ىريش : كيذانا اناو نيبجعتت له »
 كحا .. نامرا كبحا امكو .. بيليق كبحا امك كيحأو .. كفرعآ
 ةظحل لك ىف تشع . . كنع ءىش لك فرعا ىنا . !! ابح ردقبا

 22 فرعاو ... كشارف ىفو كلمع ىف كعم تشع ١ كتايح نم
 لبقلا نيدوعتت تادب ذنم . . كتالبق معط فرعاو .٠ . كانيع ملكتت
 هعداسلا ىف تناو اهنم معطا نيرثعلاو ةسماخلا ىف تناو كتلبق نا
 نيتلبقلا تقذ دقف انا آمأ .. ةرشع

 , نيبضغت تنك دقو .. ىتفش قوف كتالبق لكب تسسحا دقل
 رفسشثلا ةباتك ىف طقف ركقي هنأ . . هلبقتسم ىق ركفي ال هنأل بيليف
 قوذتي ال هنأل نامرأ نم نيبضغت تنكو . . رعشلا نحت كنأ مغر
 . انآ امآ .. كنبلا ىف هليعل هسفن لك ىطعي اينا لامجلا

 و يف رعشلا بحاو كونبلا بح' . . كلثم ىتأل . . ىنم ىبضغت
 و .. كعم . . ةقباسلا ىتليد تيضق فيك نيملعت له . . دحاو
 ٠> علقلا ىقلا : . ةباتكلا نع. فقوتو

 * امو .. اهلل بنكي قح ىأب .١ نوتجللا اذه لعفي اذام
 ٠ ؟ هبتكي ىذلا ءارهلا

 -لا نم عرخو , . هنوئج دصي نا عيطتسي ال وهف كلذ مغرو
 ؛ فظوملا ىق حاصو ملسلا زجاح قوف نم لطاو - ٠

1 

 درب راه رباه 2.

 .٠ تيناج ىل اوتاه .. تيناج

 هحتفو بالودلا ىلع مجه مث . . نونجلاك ةفرغلا ىف رودي ماقو

 ةريغصلا عطقلا لك .. ةيئاسنلا ةيلخادلا بايثلا عطق لك هنم جرخاو

 ءاوهلا ىف اهحوطي ذحا مث :. ريزسلا ىلع اهصري ذخاو - . ةقينألا

 ةرم مواقي نل هثا ..+ ئافأآو .. اهنم ةعطق قزم مث ..

 - دوعت نا ىلا تيناج رظتنيس . . ىرخأ

 ثدحي ام نا سحب : . هل اهنا ىسحي ةئا .٠ ءوذه ىف اهرظتنيس

 +٠ هتايح اهبهي ىتلا ةارملاب هعمجيل ردقلا نم ريبدت وه هل *

 ىرتسشاو لزن مث . بالودلا ىف ةيلخادلا بايثلا عطق بترو

 الدب تيناج ساقم .. ةيئاسنلا ةيلخادلا بايثلا نم ىرخا ةعومجم
 .٠ اهقزم ىتلا ةعطقلا نم

 + ةفرغلا ىف ىقب ... رفاسي مل عبارلا مويلا ىفو .. رظقناو

 + حايصلا ىف جرخي وهو .. تيناج دوعت نأ دعب الا رئاسي نل هنأ

 برشي ال . . ائداه دوعيو ءاسملا ىف جرخيو . ١ رهظلا دعب دوعيو

 ىلا ةدئسم تيناج ةروصو صلخ» جوز ىأك .. قلطتي الو ..
 5 ةآرملا

 ىف سلجو ؛ هيريلزناشلا عراش ىلا نسداسلا مويلا ىف بهذو
 هياما رمت اهآر .. ةأاجفو .. هيكوفلا ىهقي بهو . . تيناج

 * حيصي وهو ؛ اهءارو ىرجي هذعقم قوف نم

 -. اهلبقو .٠ هيعارذ نيب اهذخا ىتح هيلا تفتلت تذاك امو

 ساثلاو .. اهخارص عمسي ال وهو .. ردت ىهو ٠. اهلبقو

 هدتئاو . . هتغفضو اهفك تعفرو . سانلا ىزيال وهو ؛ نوعيجتي

 ٠٠ رثكا ةبتناو . . هسار قوف هنبرضو ؛ اهدي ةبيقح تعفرو .

 توصب لاقو + ةعيرس ةرظن اهيلا رظنو ؟
 * تناخ
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 ٠ نودربدم
 ةروص ىلا رظني نأ نود .. جرخو « هباسح عفدو ؛ ةعرسب هبايث عمجو .. قدنفلا ىلا داعو « ةرجا ةرايس بكرو عرسا مث

 داع داع د
 ١ . « لمعلا ديعاو» لك تلجأ ٠٠ مايا ةرشع ةزاجا ىسفن تحنم .. بعتم ىنا 0 . ةرهاقلا ىف ةسسؤملا زكرم ىلا ةيقرب لسرأ ٠٠ راطملا ىفو

 .. ءارفسلا دئاوم ىلع ماعطلا لوانتيو + ناجللا ىققانيو « نيريدملا لباقيو « دلب ىلا دلب نم ريطي داع مث . . نازول ةزيحب ءىطاسق ىلع ؛رسيوتس ىف مايآلا ةرشعلا ىضقو 0
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 جوز نع ثحبت تنب

 : ناسحا ىزيزع

 . ديرأ ام قتحال ةدارالا ىل تناكر .. ديرا ام فرعا امئاد تنك
 اج ةداهمث ىلع لصحا نأ تدرا دقو

 تليعو . . لمعا نا تدراو
 نم رثكا ىبترم حبصا .. تربكو .. ىتفيظو ربكا نأ تدرا مث ٠

 لك تلعف دقو .. اماع نيثالث ىرمع حبصاو .. ايينج نيسمخ
 .. ةرشع ةسداسلا ىف انأو ثام ىبا .. دحأ ىننواعي نأ نود كلذ
 ىنجوزت نأ ديرت تناك .. لغتشا وأ ملعتا نا ىل ديرت نكت مل ىمأو
 ىتخا ... ىتخأك نكأ مل ىنكلو .. ىنم رغصألا ىتخا تجوز امك
 + اهللدي نم ىلا امئاد جاتحتو . . اهما ليذب ثسشتت ةفبعض ةناسنا
 .. انأ اما .. اهتايح قيرط اهل ددحيو اهل ركني نمو ؛ اهاعري نمو
 ىنللدي نم ىلا ةجاح ىف تسلو « فيعضلا فنصلا اذه نم تاسلف

 ةارما نوكا ىكل ىناب نمؤا ال .. ةيوق ةناسنا انإ .. ىناعري وأ
 .. ةئيعض نوكأ نأ بجب

 ىنا ملعا تنكو .. جوزتا نأب ”ىلع حاحلالا نع ىما فكت ملو
 ... ةيحصلا ةيحانلا نم لقالا ىلع .. جاوزلا ىلا ةجاح ىف

 ةروص كانه تناك .. لجر ىا جوزتا نا ديرا نكا مل ىنكلو
 نا'ىلا رظتنا نا "ىلع ناكو .. هديرا ىذلا لجرلل ىسار ىف ةنيعم
 ةفيظولا تدجو امكو .. ةيعباجلا ةداهشلا تدجو امك .. هدجا
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 ةيفطاع انا . .عسكعلاب . ةينطاع تسل ىنأ اذه ىثعم سيلو ٠..

 يلقعو .. ىلقع بلغت نأ ىتفطتعل ادبا حمسا ال ىنكلو .. ادج
 اريثك تبذعت دقو .. رظتنت نأ ىتفطاع ىلعو هديرا ام يل ددحي
 رعسشا تنك ةريثك ىلايل "ىلع ترمو .. راظتنالاب ىتفطاع هنت ىتح
 باس ىا ناضحأ ىلا ىئنغقدت داكت ةدحو .. ةلئاق ةدحوب اهيف

 يفطاوع نم ءىدهيل .. ةعاس ةدل. ولو ىتدحو ددبيل .. ىنفداصي
 ىوأ ايئاد ىلقع .. ال .. نكلو ... مومحملا ىدسجو « ةلعتشملا
 ٠ ىعم .. امئاد ىلقع تيساف امهم تبذغت امهم .٠ ىتفظاغ نم

 ةيئازيملا ىتح . . ىئايح ليضافت لك .. ىتايح ىل ريدي ىلقعو
 لك ىف زكفاو ؛ ميلملاب اهبسحا « ىبترم اهساسأ ىلع فرصا ىتلا

 .. ةليخب ىنا اذه ىنعم سيلو . تاهينج ةرشع ىف ركفا ىناك ميلم -
 بحأو ؛ اينيسلا ىلا باهذلا بحاو ؛ ةقينألا بايثلا بح ىنا ادبأ
 . ىتعتم نمث عفدأو .. ةايحلاب عتمتا نأ بحا .. صقرا نأ

 مث .. هقحتسي امم رثكا ءىش ىف عفدا ال .. ةطيدع تسل ىنكلو

 اهينج رشع ةسيخ ىبترم ناك نا ذنم ىشيوحتلاب امامت ةعنتقم ىنا
 اذه نأب ةعئتقم تنكو . كنبلا ىق ىديصر عفتراو . . شوحااناو
 ىدعا .. ةيرحلا بلسي رقفلا ناف .. ىتيرح نابك وه ديصرلا
 ان امك  ةرخ شيعا نا ثدرا اذاف .. رقفلا وه ةيرحلا ءادعا

 رتشا ىديصر نمو .. كنئبلا ىف ديصر ىل نوكي ن
 ةريغص ةقش ثثؤا نا ثوطتسا ىديضر نمو ..

 ١ ىدهو +

 .. ةصق ةقشلا هذهل ناكو

 تلقئناو . . نيتنسب ةعماجلا ىف تجرخت نأ دعب ىمأ تيفوت دقف
 لخدتت'ىتلاخ .تادبو ..+ يتلاخ:كيب.ىف شيعتل'ريغصلا نهاورانأ

 ىقلت تادب مث .. ةريغصو ةريبك لك نع ىنلأست .. ىئايح ىف
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 ىثدحتت ال .. ءاسم ةئماثلا ةعاسلا نع ىرخاتت ال .. اهرماوا ىلا

 عسقي مل © نيتنس اهتلمحتو .. 2... و .. نوفبلتلا ىف اريثك

 عطتسا ملو .. ةديحو شيعا نا عبطتسا ىثا روصتال امهلالخ ىلقع

 ٠ نويسنب ىف اهعم ىشيعا ىنأك ىئربتعت ناب امهلالخ ىتلاخ عنقا نا

 ٠ ماعطلاو تيبلا فيراصم ىفو راجيالا عفد ىف اهكراشأ تمد ام
 .٠ ريغصلا ىخاو انا .. ىدحو ميقا ال اذامل : لعاسنا تادب مث

 ىلع ديتعا ال انأ .. ىثيع بسكا انا .. ةي

 مرحت ىتلا ديلاقتلا ةفاخسب عنتقا .. اريخا ىل

 نم نأب عنتقأو .. اهدحو ةقسش ىف نكيدت نا نم ةرداق ةاتغ

 .٠ ريغصلا ىخاؤ انأ .. ىدحو تئكسو .. ىدحو نكسا نا ىقح

 مد ؛ قيذأ ؛ حيرم ىتيب +. نوفيلنو ؛ بآ كيبو ؛ ويدار ىتيب ىفو

 ىلقغو ... انا امك انا ٠.١ ىتايح ىف ىدحو ىانكس رثؤي ملو

 : نعم امكاذ

 ذنم ترفاس امدنع أدبت ىتصق نأ . . دعب ىتصق ادبأ مل ىنكلو

 ٠٠١ ىتزاجا نم اموي رشع ةسمخ ىضقال ةيردنكسالا ىلا نيماع

 ساسخالا اذه .. ىتدحوب اساسحا ةيردنكسالا ىف : تددزاو

 +٠ ةمورحملا ىتفطاع ىوكيو « ىنبذعي ىذلا

 تجرخو ؛ هيف ميقا ىذلا نويسنبلا ىف ثكملا قطا مل مور ىفو

 .٠ ىنافثا رفزأ اناو ءىطاشلا ىلا رهظلا دعب ةعبارلا ةعاسلا ىف

 .٠ لزغلا نولدابتيو « نوكحضيو ؛ نوبعلي ءىطاشلا ىلع سانلا

 مترب ظفتحا ةقيدص ىل نأ تركذن مث .. دتشت ىسافنأ تارفزو

 مىطانشلا ىلع ترسو .. ىتدحو ددبت نأ عيطتست اهلعل . . اهتوفيات

 : هلأسا ىئفداص باش لوا ىلا ىسار تعرو . . نوفيلت نع ثحبا

 ! انه نوفيلت شيف ام .. كلضف نم
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 ؟ موفقه“ ىف دزو
 ام
 ليحن ههجو نا .. ىرخا ةرم هيلا ترظنو .. ىبناجب راسو

 ريطي دوسا هرعشو .. ههجو نالمن هانيعو .. ناتئيقو هاتفشو
 ثحبلا ديعتا ىنلعجت ةلاح ىف تنك دقو . . ليمج هنا ٠

 .. لاجرلا هوجو ىف لامجلا نع
 ؛ ىبناجب ريسي وهوىل لاقو

 اينا .. نوفيلتلا ماذق فقاو « روباط ىقالتح تقولد
 .. كيهيالو

 قيوطلا "روباظلا :تدجوو. 2. .دمتسالا "كفك: ىلا ' ىب راسك
 ىلا لخدي هتدجو مث .. نوفيلتلا ةرمن ىنم ذخا هنكلو .. العف
 نم ةعابسلا فاغسالا لجر ذخأو فاعسالا لجر ثداحيو كشكلا
 +. .ىتزمن ئل بلطو.6 نيئدحتلا رخآ دي

 ... درت ال ةرمنلا
 .. ضرتعا ملو .. ىبناجب ريسب داع .. دومحم "ىلا داعو

 ىلا ىلقغ لئاسا اناو . . ثدحتن انادبو ةىطاقلا ىلع هغم ترس
 لع + بيجي اا نهب... كيدحلا| نع نسا نأ عيطقسا هح
 , ةزاجا ىف ىلقع .. بعت « دهجم

 .. ىابشلا لوانتل دومح» ىناغدو
 : لفطلاك خرص
 ٠.٠ هرمنا ىف يابهلا دخان جورناس
 ثيارو : + ىترايس فقت ثيخ ىلا ءىطاسقلا انكرتو ٠ . تقفاوو

 هناك لاقو ةرايسلا ىلا رظني وهو اعاستا نادادزت دومحم ىنيع
 : قهشي

 ؟ هيبرع كدنع ىتنا

 ثرعيو 6« ةرايسلا ءازجا سسحتي وهو ىبئاجب سلجو

51/6 

 ؟ نولاج ماك ذخاتبو ؟ نيئمو ؟ ماكد .. اهنع ىنلأسيو « اهحيتانم٠

 حرفا مل ىنا "ىلا ليخ .. ىترايسب هتحرفب ةديعس انأو ,. و .. و
 .. دومحم اهب حرف امدنع الا ةرايسلا هذ

 ىلع اندعاوت نا 'دعبو . . ىاشلا انلوانت نا دعب دومحم ىنكرتو
 ... ةمداث ناو ىنكرت ... ىلاقلا ميلا ىف ءاتللا

 .. ايوس ءاشعلا لوانتنل ىنذخأي هعدا مل اذامل

 .. ةدحولا هذه ىسفن ىلع ضرفا اذامل . . ىنلبقي هعدا مل اذامل
 ىعارا نا بجي لقالا ىلع .. نامرحلا اذه .. باذعغلا اذه
 2 م

 هنأل ءامثعلا ىلا اهنوي ىنعدي مل دومحم نأ دعب امي تفرع دقو
 . كتب نم فظوم + + ريق هنأ +٠ , مادخعلا نمث كلمي نكي مل

 لو .. ىدامتا ناو .. هعم رينسأ نأ نم ىنعنمي مل هرقفو
 باش لوا دومحم نا“

 ةيحصلا نئلاخ, ىلع ظئاحأل طقنو
 ةئالعب طابترالا ىلا تالبقلا هذه ىب ىهتنت نآب حمس نكأ مل ىنكلو

 للاب هلا ظاسرالابب اذا ىسفنل معبشاا كا مل م ةملظتي ةانيقتب
 لجر مهنيب نكي مل ىتايح ىف اورم نيذلاو , . هجوزتا نا ديرا ىذاا
 .. دومحم ادع ام , . اجوز هديرأ

 بارو . . ةبيجع ةنعرسن انتقالم تروطت . . هب تطبترا دقل
 ةرثفلا هذه ىف ركذاو .. اهقرعا نكا مل“ةاتف ىس
 ٠ ىنباصأ ىذلا ريغتلا ىدم ىلع ل

 انافالغا خم نلوالا غيباسألا نه ةيرمكتبالا نقانزاماتغ
 ةهزنلا ةقيدح نم بيرق عراسش ىف ءاسم تاذ ىترايسب انفقوو ٠
 معطم ىف ءاشعلا لوانتنل بهذن نإ انقفتا مث . . ثالبقلا انلدا
 .. هباسح عفدي اثم لكو .. « سدورتساد

 ىف

 ٌةريغض ةثداح



 تسسحا . . هرظن فلا مل . . ملكتا ملو . , ىتفش رمحأب (« طمغلم ٠ دمحم ةجو تيار .. ةئيضملا عراوشلا ىلا انجرخ امدنعو
 . ليمجلا هجولا اذه قوف ىتفش تامصب ىرا انأو بيجع وهزب

 اهلك سانلا ىرا اناو ربكا وهزب تسسحاو .. معطملا انلخدؤلا
 ىنأك تنك . . مسئبتو .. "ىلا علطتت مث

 هجولا اذهو .. ىتفك تامصب هذه ٠
 1 !.. ىنلبقي ناكو ؛ هلبقا تلك

 : ىتكحض ىنخأ اناو هتبجاو
 ! جور هلك كسثو -

 . كابتراو ةعرسب ىتفش راثآ حسمو هليدنم جرخاو
 نه ... هجوزتا له . + نكلو .. ىلقع تدقف دحلا اذه ىلا

 1 مور جور
 ىذلا لجرلا سيل هئا .. ال .. رصيو ؛ ال : ىل لوقي ىلقع

 اهتددح ىثلا ىتايح ةيئازيم ىف هتعضو ىذلا لجرلا سيل :. هديرا
 رعو .. ةطسوتم ةداهش الا لمحي الو .. ريقف هنا . . ىرغص نم
 نمحي ال ىتخ ةنآ + , :ةيلوئسملا لمح قيظي الو . ٠ هنسب ىثم رغصا
 هنأ .٠ ربكي نأ ديري الو « هلبقتسم ىف ركفي ال .. هسفن ةيلوئسم
 1 بوبح ++ لسا + ليمج باك ظلم

 ىسفث نيبو ىئيب فرتعأ ملو .. ةرمتسم انتقالعو ناباع ىضمو
 + اذبا .. بح وه دويخم نيبو ىثيب ام .نأ نيماغلا ٍنيذه' لالخ
 ! ةيحص .. ةحيرم ةقالع درجم اهنا

 ىلا امهم لك جاتحيو .. رخآلا ىلا اههدحا حاتري ؛. نائثا
 .. رخآلا

 . نيماعلا نيذه لالخ تارم ةدع جاوزلا ىف انثدحت دقو'
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 "ىلع ضرعي نأ ىلا ثيدحلاب لصي نا ديري دومحم نأ سحأ تنكو
 امئاد عيطتسا ثنكو :. هفده هيلع توفأآ تنك ىنكلو .. جاوزلا

 ظفتحن ناو .. هلمع ىف امم لك ربكي نا وه انقيرط نأب هعنقأ نأ
 نسم عوتب رعشأ تنكو ٠. ةيحصو ؛ ةحيرم . ١ ىه امك انتقالعب
 ىذلا لجرلا سيل هنا ؟ لعفأ اذام نكلو .. هلمأ دصا اناو ةوستلا
 . اجوز هديرأ

 ىلا ةيبيردت ةثعب ىف ةكرشلا ىفظوم ضعب عم ترفاس
 ةرفاسم ىنأل ةحرف .. ةحرف تنك ... روهش ادد ابنا
 دومحبب ىتثالع ددجأل ةصرف ىنيطعيس رفسلا اذه نآل ةحرفو . .

 . ديدج ساسحاو 6 ديذج ريكفتب هيلا دوعا .٠

 نم ىنفذقي داكي دو ىلا ىقوشو تدع .: تدغو
 .. ةرئاطلا

 . . تنام همأ نا ىل لاقو . . ريغت دومحم نكلو

 هنا .. هما ىلع ةئزح نم رثكا رخآ ءىش هيف ناك - . نكلو
 حبصا لب .. ةدعابتم هئاقل ميعاوم تحب ,أو .. ارتاف حبسا
 . هيف ترح . . ىترايسب احرف دعي مل .. مث .. هدعوم ىف رخاد»

 .. اروثبه ارباع اثيدح .. هتلاخ ةئبا نع ىتثدح موي تاذو
 ةئبآ نع هئيدح رركت مث .. لبق نم اهنع ىنثدح دق نكي ماد
 . دتثت هيف ىتريحو .. اهنع هئيدح ىلا الاب ىقلا نأ نود ؛ هتلا>
 .. دادزت هيلا ىنجاح

 ىنا .. بذعتا ىنكرتي هنا .. ايحص الو .. احيرم دعي مل هنأ
 ىنا .. ؟ هبحا له .. ةدراسش ىنمع ىلا بهذاو .. اتلق امون ما"
 هبحأ نأ بجي ىذلا لجرلا سيل هنا .. بحلا اذهب فرتعا نا ضنرأ

 هجوزتا نا بجي ىذلا لجرلا وه ؛ هبحا نا بجي ىذلا لجرلا ن'
 .٠ هجوزتا نا ىضري ال ىلقع .. دومحم جوزتا نا ديرا ال اناو

 ها



 : ىتدارا فعض .. ىفعضب ةرم لوال سحا اذاو ؛ تلقو .. ىلقع ثدقن ىثكلو
 ! روجتن لاعت .. دومحم -
 ءىش لكب تملس ىنا .. فاطملا رخآ وه اذه نا دقتعا تنكو

 .. ايكارتسشا الو « ايلامسار ىقيدص نكي مل 1 ! ىنم اي تدطخ انا 5 : كفاح توص ىف لاقو + هشار سكن دومحم نكلو لمع نع ثحبت ةجوز .. ! ةيحصو .. ةحبرم كلذ دعب ىتايح دوعتسو ٠.
 .. هيف .شثيعي ىذلا عمتجملا ريسفتب اذبا هسفن لغسشي مل هنا 1 ىنيع نم جرخت ىتقهسشتو ٠

 تالاقملا ارقي نكي مل ةئآ لب .. هب موقي ىذلا لمعلا عون ريسفتب الو 5
 ناك .. فحصلا اهرشنت ىتلا ةيعامتجالاو ةيسايسلا ثوحبلاو

 .. انأ .. انأ ىنزوجتت مزال .. سرديل ال .. ىلستبل .. حيرتسيل ارقي هنا 57 .. نياخ تنا .. شردقت ام .. ليحتسم تاعوضوملاب ارقي امدنع ىفتكيو . . ةداجلا ةليوطلا تالاتملا
 5 5 1 2 . ٠ تنك امك ! ؟ تحبصأ فيك ىردت له .. ! ىكبا تسلج 1 ٍجرلاو ىن نمي هنألو 6 7 : هع ركعتي ال ةدعلا لهرلاو رى," هنيف : يف ةنباقكب تنوين . . ىديصر نم هتثثا ىذلا قيثألا لمعي نأ اهئاذ عيطتسي هنال + .لبعتسملا ىلا امئاد انئيطم ناكو ىتيب ىلا تبهذو . . ىديصر نم اهتيرتشا ىتلا ىترايس تبكرو فشلا . هماما نم تيرج .. هباوج رظتنا ملو . . ىتخرص ترتبو لمعلا .. لمعلا .. وه « هب نمؤي ىذلا ديحولا ءىشلا ناكو

 ير 0 1. لك .. هديرا ىذلا جاوزلا اذه ققحا ال اذاملف .. هندرآ ام لك ,.نيتلأنبب ىلا .:..: ةقانبا ىلا .. .' اهبتخ: + ىلا هلخد 6 ”قتح دقل . . هدجاسو .. هديرا ىذلا جوزلا نع ثحباو . , كنبلا د د رق اب مح. اهيجت رقع سك نع تيزي ا! هلكد ىف عفتري ىديصرو .. ىتداراب ىتايح مسرأو .. ىلقعب ركفا :٠> اويقيع !ذبقكو +: هلوخ نم عستجملا ةزوص تردغت اههم'لدعلا بدصأ فيك ىر 0 جو
 .. ةئامئثالث ىلا دوعك فاج ءىشو ..' ىرمع نم نيثالثلا ىف تحبصا ىنا كلانه

 هنأل ةطمزا لع5 هلكت يو 31173 قاسدإل ةظعلا ديوتي لو اريثك مستبا الو .. ىردص ىف زغني بشخلا
 عمتجملا ةروص تريغت ول لهو .. ؟ ىلامسار عمنج» ىف لم« !! ىعم لازيال ىلقع .. مهيال .. اريثك مستبأ ال اذامل ىردأ ال

 7 هلخد ةدايز رمثسد
 .. هلاب ىلع رطخت ةلئسالا هذه نكت مل
 .. ءىش لك وه اذه .. لمعي هنال هلخد عفنرا دنل

 .... ةديدجلا ةيكارتشالا نيناوقلاب ءىجوفو ٠.0 و



 نيرشعو ةئام ىلا لصو : ٠ صقت دق. هلخد نأ فيقتكاو
 .:ةيبرشلا ننام

 ىلا هبنتو .. تريغت دق عمتجملا ةروص نا ىلا هبنت .. هبئتو
 عمتجم ىف لمعي ناك هنال لب لمعي هنا درجمل ال عفترب ناك هلد نا
 دت ةروصلا نا امبو .. ىلامسار عمتجم .. ةئيعم ةروص هل
 , لخدلا ىف ةدايزلا سسف» ىلا ىدؤي نل هلمع ناف“4 تربغت

 رعد

 وهو « نيتروصلا ىف ربغتي مل ائيش كانه ناف اذه مغرو
 .. لمعلا

 .. ةفخي ملو .. فيرشلا لمغلا -. ليعلا ادبم
 « هتءافك ىف ةتقث نم هنانئيطا ديتسي « ناك امك انئيطم لظ

 ريغتي نا بجي ائيش نا ملعي ناك هنكلو .. لمعلا ىلع هتردق نمو
 | هلخد دودح ىف هئابح مظني نأ بجي .. هتايح ىف

 رشع ةسمخ نع ديزي ال هلخدو هتايخ ادب هنأ ركذت امدنع مستباو
 بجنأ مث ؛ ةريبكلا هتنبا بجناو : اجوزتم اهمايأ ناك دقل . .

 هدلو بجناو « اهينج نيثالث ىلا هلخد عفترا نا دعب ةيناثلا هتنبا
 ةصقني نكي مل .. اديعس اهمايا ناكو .. اهينج نوسمخ هلخدو
 .. ءىش هدالواو هتجوز صقني وأ

 ٠ ايش كلذ دعب ةيلئاعلا وا ةصاخلا هنايلوؤسم دزت ملو
 رثكا قفثي حبصا هنكلو .. دالوا ةثالثل باو جوز نآلا ىلا هنا

 ٠ هتلئاعو هنيب ىلع . . رهشلا ىف هبنج ةئامثالث نم
 ؟ تاقفنلا ىف ةريبكلا

 ىق.نكسي ناك .. عفتزم اهراجيأ 1
 ةسمف اهراجيا ةفق ىف نكسي نآلاو ؛ تاهينج ةعبسب ةقش
 ! اهينج نوثالثو

 2 دي

 دايزلا هذه بهذت نبأ
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 ةريبكلا ةدايزلا هذه قرغتست ال ةقشلا راجيا ىف ةدايزلا نكلو
 راعسالا ىوتسم نا ءالغلا ناك امبر .. ىرهشلا همورصم ى
 نا نكمي ال .. نكلو .. اماع ريثع ةسمخ ذنم هيلع ناك امع عفن
 ! هفورصم ىف ةدايزلا ةبسن ىلا « راعسألا ةدايز ةبسن لص

 افلام اهل

 .. اماه ائيش فشتكاو . . هفرصي شرق لك عجارب ادبو

 نا .. ةريغص ءايشأ ىف عيصي هفورصم مظعم نأ فشتكا
 ةصاخلا هتاقفن نم ةريبكلا ةدايزلا رس ىه ةريغصلا ءايشالا هذع
 ء+ الكم دالؤالا ةرايبس ٠

 ةهتجوزل ةرايسو .. هل ةرايس :. نيترابس ىلا هتجاح ام
 ىف اهينج نيعبرأ ىلاوح هفلكت ةيناثلا ةرايسلا هذه نا ٠ دالوألار

 هنا .. نيزنبلا نمثو ؛ جراجلا راجياو قئاسلا بترم .. رهشلا
 ىلع اودوعتي نا دالوالا حلاص نمو .. غلبملا اذه رفوي نإ عيطتس

 ليتحي ال ديدجلا عمتجملا نا . ٠ صاب ىللورتلاو ى
 هل نوكي نأ نود ؛ حجنو ربكو اشد هسفن وه مث .. نيالدملا دالوألا

 . امنيسلا ىلا هب بهذتو « ةسيردلا ىلا ثيبلا نبي هلئنت ةرابح
 ىلع فاخت هتجوز نكلو .. هحاجن عفاود دحأ وه اذه ناك امدر
 نم ةرشم ةينالا ىف مهربكا ... ورك مهنا مفر  قيرطلا نم دالوأل
 1 اهوبا نكي مل اهسفن ىه .. فوخلا اذامل .. هرم'

 اك نا ذنم عراوشلا ىف ىرجي ناك هسفن وهو .: قيرالا
 ! ؟ فوخلا اًداملف .. ةرمع نم ةسداسلا

 ةرايسلا نع ءانغتسالا ررق ةئأ مهناعاو ؛ هدالوإو هتجوز ىذانو
 + ةريهصلا ةراّيسلاب ىفتكيسو +: ةريبكلا ةرايسلا ...٠ ةيناثلا
 , هسفنب اهقوس

 ه.: ةجوؤلا ثمستباو :+.نوررحتيس مهنا >. دالؤالا حرفو

 هم



 درتشي ىتلا ناصمقلا ددع .. فورصلا ةدقب عجاري ذخا مث
 .. نيماتلا طسقو :. هتجوز اهيرتشت ىتلا سيالملا باسحو +٠
 نأ عيطتسي هنا .٠ ريبك غلبمب هدالوا حلاصل هتايح ىلع نما دقل
 ..و .. و .. ءىش ثدحي نأ نود ؛ غلبملا اذه فصين رصتخي
 انمث فصنو تاهينج ةثالث رهشلا ىم عفدي هنأ هفشتكا ءىش بجعاو
 اينولوك لمعتسي هنا .. هنقذ ةئالح دعب اهلمعتسي ىقلا ايئولكلل
 هيفكت ةجاجزلاو © تاهينج ةعبس اهنم ةجاجزلا نمث + ةيسنرغ

 ايئولوك لمعتسي نإ ررقو « هسفن نم كحض . . مسنبأو

 ادتادتامل

 ءايشأ ىلع عيضت ىتلا تاقفنلا هذه لك فشتكي وهو بجعتو

 .. رهاظملا اهنا .. ريذبتلا اذه ىلا داقنا فيك : لعاست

 ناك .. رهاظملاب نمؤي ناك « هيف شيعي ناك ىذلا عمتجملاو
 ةيبق ريغ ةبيق هل « اكلوس » ةتفارك هردض قوف عضي ىذلا لجرلا
 ءىثلال . « ةعامشلا ةكرام » ةتفارك هردص ىلع عمضي ىذلا لجرلا
 ىف رهسي ىذلا لجرلاو .. « اكلوس ٠ ةتفارك عضي لوألا نآل الا
 .. هتيب ىف رهسي ىذلا لجرلا ةميق ريغ ةمبق هل سيماريمس
 ىذلا لجرلا نم ىلعا هتميق كاليداك ةرايس بكري ىذلا لجرلاو
 .. لوصولا تاقاطب ىه رهاظملا هذه تئاكو . . تايف ةرايس بكري
 .٠ ناطلسلاو بصنملاو هاجلا ىلا قيرطلا ىه

 عمتجملا ريثأت تحت اهل داقنا ٠ ىردي نأ نود اهل داقنا دقو
 +, ةب طيخي ىلا

 .. رهاظملا هذهب رثأتي نل ديدجلا عمتجملا نا كش ال .. نكلو
 طاير عونب ال .. هلمعب لجرلا شيقيو م لمسلاب نبوي مكتمل

 نإ

 بكري ىذلا لجرلا نوكي نل .. اهميقي ىتلا مئالولا ددع: الو < هقنع

 نم  هيدجلا عمتجللا رظن ىف  احاجن رثكا « كاليداك » ةرايس
 .. « تايف » ةرايس بكري ىذلا لجرلا

 , هلبقتشسيو ©" هسفنب ةكثو + اناتئمطا دادزاو
 لوألا رهشلا ىف عاطتساو

 ىف ىساسأ ءىش نع ىنغتسي
 ٠ عوبسا لك اهثيسلا ىلا باهذلا

 مسكت ىهو ةقجوو هل تللخ ,

 نأ نود ؛ هتاقفن فصن رفوي
 نم دالوألا مرحي نا نودو ٠٠

 اع اع

 0 اماع رشع ةئالث ايهجاوز ىلع ىضم دقل ””“
 ١ , لبعلا ىف ركفت مل... لمع نع اهسفنل ثحبت نا اهلالخ

 .. هتجوز
 هتجوز حارتقا نأ .فشتكاا .. :لكبالو « ةتاهمب سحب مل هتكلو

 هلبقتساو .. هتناكمب الو « ةفرشب الو ؛© هتماركب ةقالع هل سيلا

 .٠ ءودقب
 فتفتكاو .. هتسفن ىققاثو
 .. لئعت اهئاد تناك هتجوز نا فتكا
 تناك ... تيبلا لامعا اهسفتي ىنوتت تناك ابهجاوز ءدب دنغ

 ٠ دالوألا ىبرت ىثتلا ىهو . . نسنكت ىتلا ىهو . . خبطت ىتلا ىس
 اخابط مدختسي نا عاطتسإو .. ىنتغاو .. حجن نأ دعبو
 .. رخآ لمع هتجوزل حبصأ .- لافطا ةيبرمو « ىجرفس » و

 ٠ هنع ةبئاغ تناك ة
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 سشثيعي ناك ىذلا عمتجملا هبلطتي ىذلا رهظملا نم اءزج تحبصاو
 دن“ وزعي ير اهيوقي ىلا بدال رولا هيك كتاك ك٠ هيف

 * دالوألا ربك . . اهتقو لك ىلا ةجاح ىف سيل تيبلا .٠ نآلاو
 نا امك .. ىجرغسلاو خابطلا بترم عفدب نأ عيطتسي لازي الو
 اهيف كرتشت ىتلا رهاظلا هذه ىلا ةجاح ىف دعي مل عمتجملا
 .بحصي نا ىلا ةجاح نود لمعي نأ عيطتسب هنا .. كتاجوزلا
 .. بدآملا هل ميقت نأ ىلا ةجاح نودو ؛ بدآملا ىلا هتجوز

 ناك لف ... نكلو +. رخآ لمع نع ثحبت نأ اهتح نم. نا
 5 عيتجملا ةروص ريغتت مل ول لمعلاب اهل حمسي

 .. ىردي ال .. ؟ ليعت نأ ىف ركفت هتجوز تناك له . . لب

 اع داع الع

 .. هسيساحأ ىفو .. هقطنم ىع ريغت ائبسش نا سحي هنكلو
 ةناها ليعلا ىلا هتجوز جورخ ربتعال ناك امك عمتحملا لظ ول امبر
 سحي ال نآلا هنكلو . . ةيقلخ ةمدرج .. ةحيضف .- هنمارك سمت
 ةماركلا تذختا .. هقطنم ريغت . , هديلاقت تريغت . . اذه نم ءىشب
 .. ايداصتقا ببسلا ناك امبر .. ةديدج ىئاعم فرشلاو ةزعلاو

 * هتجوز هديرت ام لكل ىفكي ا. بسكي لبق نم ناك دق
 دقل ... اهل هيرتشي نأ عيطتسي هتجوز هديرت ام لك سبلف نآلا اما

 ابوث تدارا ول : . فيضلا ىف طقف نيبوث ىرتشت نا ىلع اهعم قفتأ
 .. اهل هيرتشي نا عاطتسا امل اثلاث

 ربثأت هنأ ٠ . ءىش لك وه ىداصنقألا ببسلا سيل ء. ال -
 .. ديدجلا عمنجملا

 .. ديدجلا نيناوقلا عم قلطنت ؛ ةديدجلا ديلاقتلا اهنا

 ةأرما اهنأب ىهابتت نأ ديرت اهنا هنتجوز ثيدح نم سحي هنا
 .. تاوذ تنب اهنأب لبق نم ىهابتت تناك امك امامت . . ةلياع

 هم

 ىف .. جخغصم ىق .. هعايب

 .٠ هيهيجوتلا هدخاو ىنا نشا

 ٠. هينج رشاتسمخ نم رتكا ىدختاح شم
 : ديدج نم ةايحلا ادبت اهنأك ؛ ةلفط تداع اهنأك تلاق

 . اوعقنيب .. هلايو

 * لاق
 ؟ هيا ىف اوعفثي
 : تلاق

 .٠ هريغص تاجاح ةيوش مهيب ىرتشا
 .. كدضو
 .٠ ةريغصلا ءايثألا نع ىنغتسن نا ادبا ميطتست ال ةارملا نإ

 داع الع

 .. ىضاملا ءوبسالا ىف ةجوزلا ىنتءاجر

 .. لمع نع ثحبلا ىف اهدعاسالا



 ةرايس نع ثحبب لجر

 ةهكلمي ىتلا ىربكلا ةيعانصلا ةكرشلا ىف شرق لك عضي ناك
 ةرايسلاو .. هل ةصصخملا .. هتارايس ىتح ةيردنكسالا ىف

 - .ةكريشلا مساب ةلجسم تناك تارايسلا هذه لك .. همأل ةصصخملا

 ++ .عتصلاا مماو .. ةكرشلا .تمما' 15 مبماتلا اقولآاك رذصو

 ٠.٠ ريبك فوخ .. ءىجافم فوخب رعش « ردخلا هغلب امدنعو

 ١ ادبا ركفي مل . . هلبقتسم ىم ركفي ملو... هلاومأ ىف ركفي مل
 زهتو © هباصعأ ىف ىرست ةفيفخ ةدعرو .. هريكفت لعشا فوخلا

 لامع .. لامعلا نم فاخي هلعل .. ىرديال هنا .. فاخي مم
 مهتم 'ذخأي ناك :. هلامع عم انينع'امئاد ناك دقل .. هعنصم

 ىلع ةرطيسملا ةدارالا وه ناك .. ديري ام مهيطعيو .. ديري ام

 عطتسي مل .. هتدارا نم مهنمدحاو عطتسي ملو . . مهتايح
 .. نوناقلا هل هلفكي اقخ وا ؛ هب بلاطي اح ذخأي نأ مهنم دحاو
 نم ىوقا امئاد ناكو ... عنصملا لخاد ديحولا قحلا وه ناك دقل
 ةدع هدض لامعلا راث ةليوطلا تاونسلا لالخ ىفو .. نوناقلا

 درشيو مهتروث عضخي نا ءميطنسي امئاد ناك هنكلو + تارم
 . ةلآلا ماما اوفطصيل جاعنلاك مهديعيو « مهءايعز

 نا دعب  نآلا مهلعل .. موينا هنم نومقتنب عنصملا لابع لعل
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 .ةرايسلاو .. هتجوزل ةصصخملا ةرابسلاو ..

 .٠ بوطلاب هوبرضيل هتيب ىنا مهقيرط. ىف  ىميمأتلا ربخ دار«

 ٠ باوبالاو ذفاونلا قلغي ؛ ثيبنا هاجتا ىف نونجملاك ىرج»
 نيب بيشألا مخضلا هسارو .. ثهلي ريبك دعقم ىلع ىمن.

 فوخلا ةدعرو .. ةيقاس قوف ىقلم ضيرعلا هشركو .. هند
 .. هريكفت لشثتو هقورع ىف ى

0 

 +. رخآ مويو
 مهتافاته ىتح . . بوطلاب تينلا !وبرضي مل . . اوتاي مل لامعلا

 هنم ماقتنالاب ىدانت الو « هسارب بلاطت ال ويد!رلا ىف اهعمسي ىتلا
 ...٠ اليلق ادهو .

 هسارب نوعنصي اذام .. موينا هنم لامعلا مهي اذام .””اتعبط
 ! ءىش لك اوذخا .. هسار نم مه! وه ام اوذخا دقل ٠ . اهب اوبلا

 هيلع تلوتسا عنصملا ىف هعضو ميثم لك .. ائيش كلميال هنا
 هقيرط ىف ةلهو لوال ركفي ملو .. ءىش لك اوذخإ .. ةلودا
 .. شيعي فيك ىف ركف هنكلو . . هنييالم . . ةميلالم ةداعت-

 ةيبرمو © ىجرفسلاو خابطلا رجا عفدي نيآ ن
 ىف هلاوما درتس اهنا تنلعا ةموكحلا نا .. ة

 لبق ليوط تقوو ةدقعم تاءارجا كانه نكلو . . حابرأ اهل تاد:
 .. حابرالا ضبقيو تادنسلا ملسثيو « ةكرشلا تاكلتمم ردقن نا

 ٠٠ ضبقي نأ ىلا ىثيعي نيا

 .. لل دمحلا .. ةئيكستم ةماستبا مستبا

 . كنبلا ىغ اصاخ اديصر هتجوزل نا
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 ىديصر نم فرصنس معن . . طخس ىف اهيتفش ةجوزلا تولو
 !! صاخلأ

 .. ةرايسلا . . رخآ ائيش ركذت دقل .. ةأجف هانيع تعستاو
 . + .تارايسلا

 ميمأتلا اهليسق اهلك .. عفصملا مساب ةلجسم اهلك اهنا 5
 2 ةرايس الب ىقيعي نأ عيطتسيال وهو . , ةلودلا اهيلع تلوتساو
 ىف قلعشتيو « هيمدق ىلع عراشلا ىف ربسي نأ عيطتسي ال
 ! هامدق ىع ةرايسلا نا .. مارتلا تابرعو تاسيبوتالا

 . عومدلاب هانيع ثقرورغاو

 تالا ني لو دق ا ورقم ف ورا يدعو
 .. بئارضلا نم ابرهت نكلو ؛ عاصملا ىف ادح ال « عئصملا مسابا
 : عئصللا ةيئازيم نمض ديقت تناك اهكالهتساو ةرايسلا تاقفنف
 منعي ناك ول ... ملعي ناك ولو .. بئارضلا لقتو ؛ تاقفنلا ديزتغ
 اييكاو ب . هيلا فلل نت افرهتلا لواخ اق ,< > نايس مكمل اذه نا
 .. نآلا . . ةرايس ديرب وهو يسلب

 ةدلادتامل

 هعنصم ريدم اهادهاو ةرايس ىرتشا ةليلق روهش ذنم هنأ ركذتو
 نيب نم هطقتلا .. ةليوط تاونس هعم ريدملا اذه ىثاع دقل ..
 اريدم هنم لعج ىتح هيف خفني للظ .. هيف خفنو نيفظوملا راغص
 .. هل الودلد ناك . . ال .. نميالا ءهدعاس امئاد ناك دقو د .. عنصملل
 ىلع اهب لياحتي ىتلا ةادالا .. هرماوا اهب ذفني ىتلا ةادالا ناكو
 . ريدصتلاو داريتسالا نيناوقو ؛ لامعلا نيناوقو ؛ بئارضلا نيناوق

 هيتفش نيب عضوو ٠ . ريدملا عم ثدحتيل نوفيلتلا ةعامس عفرو
 ىتح هتوص تاربن ىلع طغضو .. همهي ال ائيش نأك ةرببك ةكحض

 د

 هبحاص لازي آل هناك « .ةبيدقلا هتجهلب ملكتو :. اشعترم ودبي

 فوقنا ام ةيانف + جبر ةطماتب هيبرشإلا نإ كميع كئاضو
 . هيا اولمعي ن

 امس. ذوعتي مل ديدَج توّص .. فاج توم ىف ريدلا د
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 وان هعامجلا

 لجرلا رظتناو . . برهي هنأك . . ةعرسب ةثداحملا ريدملا ىهناو
 .. تأت ملو مويلا ىشم .. ربدملا ةرايس هل ىتأت نا

 .. دوجوم شم .. ىرخا ةرم هب لصتي نا لواحو
 ”هسفن لجرلا عنقاو .. دوجوم ىشم .. ةثلاثو

 ا نيناوقلا هذه .. الوغشم نوكي نا دبال ريدملا ن
 ... ربكم ى

 : ةفر رت ثوصن ةققاحو + اريخا هيلع شع + عل
 ! هيب دمحم اي ةيبرعلا ششتعب ام ىنعي

 : نسخ توص ىف ريدملا درو
 رعلا نع ىنغتسا شردقا ام انأ هللاو
 . فئعب نوفلتلا ةعامس ىقلاو

 داع

 لفاسلا اذه .. داح خارص هردص ىف عفتراو . . لجرلا لهذو
 اذا ىنا ىسني فيك .. هيلع ىتمعن ىسني فيك .. طحثملا اذه

 فيك هتملع ىذلا انا .. . ىلام نم .. ةرايسلا هل تنرتشا ىذلا
 . هتقلخ ىذلا انأ .. مدآ ىنب نوكي فيك هتملع زابس بك

 :+ حقو نح دورمت . + اطحقم عم َلقاَس ةنكلو
 ... هسفن كلايث هنكلو ءاكبلاب ىشهجي نأ داكو
 ناك ذقل د ٠ لاجرلا ءالؤع لثم لاح وه اذع



 قيسلا نآلا قفاتي هنأ دبالو .. ةهماما ىنحتي
 اذاملف « قفاثم هنا ملعي امئاد ناك دقلو . . هماما ىنحنيو « ديدجلا

 .. الاجر اوموكي نإ ادبأ نكمي آل © ن ءالؤه لثم .. الجر نوكي نأو .. امهشش نوكب نأ هنم رظ

 سابنلا لك نا هيلا ليخ .. هينيع ىف ايندلا تدوس
 ,٠ نوثئانمل

 .٠ نيعم الو .. قيدص ال .. هدخو. حبصأ هنا هيلا ,ليخ
 دقف امدنعو .. لام نم هكلمي ام ردقب ىواسي ناك دقل .. ءىث ال
 - ائيش ىواسي دعي مل هلام

 ةعرسب هنزو صقنو .. هنوفج تلدهتو ٠. هاتنجو تلدهتو
 ملو . . هصيمق ةقاي طسو حنرتت « ةعيفر تحبصأ هتبقرو ,. ةفيخم
 عراش ىف ريسيل جرخي .. بورغلا دنع الا , . هنيب نم جرخي دعي
 : اذهل ىرب نأ الو ٠١ دحل هاري نا ديري ال .. امطحم ؛ ايوزنم ريسي .. ةعاسس شينروكلا

 ادافع

 لزن + ةميدق ةريغص ةرايس تفقو ةأجفو .. اموب ربسي ناكوا
 ىلا ابهب علطتي نيتدودكملا هينيع عفرو .. هيلع لبقأو اهبحاص اهنم
 ىطسالا هنا .. عله ٠. فوخ ةرظن امهنم تقلطنا مث .. مداقلا
 . لابعلا معزتي ناكو . . عنصملا ىف هدتع لمعي ناك دقل . دومح»
 هل سيصخ مث. د: ةتيموي مقر. + هيئاجتئلا هذخأياد نأ اريثك لواحو

 هبراحي نأ رطضاف .. مهقوقحب بلاطي « لامعلا عم امئاد للظ اذه مغر دومحم نكلو .. رهشلا ىف اهينج نيعبس ىلا لصي ابتا
 . هدرطي نأ عنصملا ريدم ةتواعمب. عاطتساو .. هدهطضي ناو
 + ةدرعكتو
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 « هلتقيل .. هبرضيل « هنم مقتنبت نآلا هيلع لمقم دومحم نأ دبال
 ةيوق ةماستبا .. مستبي هنا .. هيلع لبقم دومحمو .- طئاحلا ىلا هرهظ دنسا ىتح عجارت ٠.. هبلق رصعي علهلاو .. عجارتو
 هحفاصي نا ديري هنأك هدي دمدو . . ةبيطا

 : ةرارح ىف دومحم اهحفاص ؛ ةشعترم ادي هل مدقو
 ! كليح دق .. تقولد كتدايس ىازا

 : ىشعترم توص ىف لجرلا لاقو
 ! دو.دحم ىطسا اي تنا كبزا .. هلل دمحلاو سيوك

 اح نينيعب بوكنملا نجرلا طيحي رهو دو حم لاقو
 .. مدنفا اي كلصوأ حمسق لا

 2 . حلا دومحم نكلو .. لجرلا ددرتوس
 راوشم دعب حيرتسي هنأك ٠ ةحار ىف دهنتي وهو ةرايسلا دعقم ىف
 امهيف بكري مل نيعوبسا نم رثكأ ةيلع ىخم دقل . قاش ليوط
 هيمدق ىلع افتاو نيعوبسالا نيذع ىفق هنا هيلا ليخو 6 ةرايس

 ٠ نيكسم ريغص لفط هنأك ءاجر ىف لجرلا لاقو :

 .. دومحم اي هيوش ىنتحسف
 لجزلا ةماستبا .. نانحلا ةماستبا لالخ نم دومحم لاقو

 : ادقح لمحي ال ىذلا ىوقلا

 .. مذدتفا اي رضاح

 ثدحيو .. سشثينروكلا عراش ىف ةرايسلا دوقي دومم» ذخاو
 لاح نعو .. عنصملا لاح نع .. ءىش لك نع بوكتملا لجرلا
 ادب .. ائيشف ائيش ادهي لجرلاو . ٠ ديدجلا جاتنالا نعو .. لامعلا
 ادبي نأ هقح نمو .. هتبوقع ةدم ىخقو انيجس ناك هناك سحي
 ةيافكلا هيف امب بقوع دقف « اطخ' دق دق ناك اذا ٠ ديدج نم ةايحلا
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 لكك الباع, : .' نيتطاوملا ىقابك انطلوم نوكي نآ'نآلا هقح نحو

 .. مشبتسيو .. كحضيو .. فرشب بسكيو لمعي . . لايعلا

 دع داع

 * دهنتي وهو الئاق دومحم ىلا رظنو
 .. لغتشا ىسفن .. دومحم اي هيا ىف ىسفن انآ فرعت

 ! هنالغش ىأ

 : رب ىف دومحم لاقو
 سيوك جيسنلا ىف مهفت كتدايس هضرب مدنا اي هلامو

 عنصملا ديفت نكمم
 ."” لمعي ن نأ اقح عقطكتسي لع + .:هلازخب زكا لجرلا ردو

 نم ادحاو ىتح وأ .١ الثم :. عنصملل اين اراشتسم نوكي نأ
 2: مقتل حج ناكل لأ يك نأ كل

 ٠ ةيسفنلا هدقعو هباصعا فلتل اريسأ لظي ال ىتح ىسني نا

 اهلك ةروثلا بطاخب هناك لاقو دومحم ىلا رظنو
 .٠ ةونخم اي تير ايد
 بدأ ىف هل لاقو < تيبلا باب ىتح دومحم ىطسوالا هلصواو

 : عضاوتو
 ةياغلو .٠ ميمأتلا ىف :تلخد كتدايس ةيبرع نا فراع انا

 تحت ىقيبرع .٠ + هيبرع ىرتشت كتدايس ردقتو ةكرشلا ىفصتت اما
 2+ كرذآ

 واع داع داع

 ىلغا اهنأ سحاو « ةميدقلا ةريغصلا ةرايسلا ىلا لجرلا رظنو

 ةملاغلا انت ةرايس

 نمؤي مل اذامل : لعاستي وهو .. نانتما ىف دومحم ىلا رظنو

 اذامل .. مهبناجب فقي مل اذامل .. هتايح ءدب ذنم لاجرلا ءالؤه لثمب
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 اذحاو ةسفقن نم لعجيو مهب سخي مل اذامل . . هورصانيل مهرصانب
 : دوبخم ىطسوالا دي ىلع طغضي وهو لاقو ..: مي

 فصن ىف ىنتملع تنا . . ىوق ركشتم . . ىنبا اي ركشتم

 انبر .. كاعم انير .. ىتايح نوط نشثاهتملعت ام تاجاح هعا..

 عوبسالا ىف ةيردنكسالا ىف اهم ءزج ثدح ةياكحلا هذه
 .. ىعتاولا ءزجلا نع اهيف اوثحبا ... لايخ ئىقابلاو :: ىخأملا
 . لايخلا نع



 ىتبيبح نيأ

 .  فحصلا ىدخا ىف ليعي امآسر ناك . . ةرهاقلا ىف اهفرع
 « ةتكاد ءادوس ةيحل قلطي .. بصقلا دومك ؛ اليحن . . :اليوط

 ناتعساؤ نانيعو © ةعوفرم فارطا هل اضيرع انشخ ابراشو
 < براشلاو ةيحللا هقوفو ودبي ؛« رمسا هجوو .. اهئاد ناقربت
 .٠ ربحلاب ةطمغلم ةميدق ةسارك نم ةقروك

 + ءارقش .. ىهالملا دحا ىف لمعت ةيفالسغوي ة

 ناوارضخ اهانيعو .. درولا بارشب طولخملا نبللا نول ىف اهترشب
 قالخأ اهيف سيل .. ةصقار نكت مل .. قستم اهماوقو ..

 -. ةملاجلا ةيلاطيالا ىناغالا ىنغت ةينغم تناك .. تاصقارلا

 لقال روثت ةساسح ةماركو « ةبوق ةيصخشب هيمحت ملح ىف شيعتو
 روثت .. ىنغت ىهو ىهلملا داور نم دحا ملكت اذا روثت .. شدخ
 ٠٠ روثت .. روثت .. اهيلآ حذرت ال لجر ةرظنب تمدطصا اذا

 هانيع تقلعتو .. ةيفالسغويو ىرصم .. ىهلملا ىف اهب ىثتلاو

 ةقرو جرخي هسفن دجو مث .. هينبعل تحاترا . . رثت ملو .. اهب
 هلعفي نأ عيطتسي ام لك ناك .. اهتروص مسر ىف ذخأيو املقو

 ادبا هل نكي مل .. اهتروص مسري نا وه ؛ ةارماب هائيع قلعتت امدنع
 ةنكادلا هتيحل فلخ وطنم .« ديحو هنا .. ءاسنلا عم تارماغم

 ٠ اهمسري روص هئارماغم لك .. عوفرملا هبراشو

 . اهل اهيسري ىتلا ةروصلا ىلع جرفتتل ةبئاجي تءاجو

 تناكو

 دلي

 اطقف .. ةيبرعلا ملكت ال اهنا . . امهنيب ثيذحلا لصتا فيك ى
 تناكو .٠ ةيزيلجنا تاملك عضيو « ةيلاطيالاو ةيفالسغويلا +«لا|

 « ليللا لوط امهثيب ثيدحلا رمتسيل ةئيفاك ةيزيلجنالا تايلكلا هذ*
 ىلا اهوعدي مث ؛ ىلاتلا مويلا ىف « همسرم ةرايز

 .. اهسهتبطخب ةؤاقدصا لفتحاو ... اهبطخو 3 .٠-
 هوماتا ىذلا لفحلا ىف كراشيل اهينج عفد مهنم لكو .. نود

 انقاع .. ةرهاقلا ىف ةاتفو ىتف دعتسا +. مايالا اميإ تضمو
 .. ادوقن هيج ىف دجياال امدنع الا هنم قيفي نكي مل. ٠ ملح ىف

 ىلا دوي مث .. هبترم ةدايز ىف ركفي ةرم لوال
 || ضفر الو « هئاقدصا نويد.ال .. هقلقي

 ٠ صربق ةريزج ىف لمعتل ةاتفلا رفاست نا
00 

 دهب رد نيهويسا معي هومح نإ ميظتست:نل اهنا '..:"هل ةتبكو
 ! ةنالث

 !! ةعبرا .. عيباسا ةثالث دعد دوعت نل .. هل تبتك مث
 .هسافنأ ق .رهاقلا , . ءىش اهين دعي مل هلوح نم ةايحلاو

 اهتروص نكلو .. طقف اهتروص الا مسري نأ عيطتسي دعي مل وهو
 دعي مل هنأ .. هنف نم ربكأ حبصأ هقوش . . هيفكت دعت مل
 5 .. اهتروص ىتح مسري نأ

 . اهيلا بهذي نأ رر5 « دحاو موي ىف .. ةأجفو

 د: .فزاظتلا ىف اهنا هيلا لزخ ..' ةروضحت ةيعرب اهل ل سرت مل
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 لك ىف اهراظتنأ ىف وه امك ةظحل لك نم ةراظذنا ىف اهنآ دبال
 1 : . ةظحلا

 ىفو .. صربق ىلا ةرخابلا بكرو .. رفسلا تاءارجا متاوب
 تاضيب ردع هبايق تناجب هتبيقح ىفؤ .- تاهينج ةيئامث ةبيج
 .. همأ هل اهتعضو « ةقولسم ٠

 + اهكبشل اًهَباس بهذ هنا ول ...“ ةئيطب ةرخآبلاو
 لصيل ؛ ةاوطمب هقشي نأ ديري هنا هيلا ليخي ؛ فيثك ليللاو

 ؟؛., هتييزح ىلإ. روثلا' ىلا .. .نجفلا ىلا ةئلرو نم

 ٠ . تاهيئج ةينامث هبيج ىفو .. . « لوساميل » ءاّثيم ىف لزنو
 رئاجس بلع نم بأ ب راع هتبيناح ىفو»

 .٠ ضخرا نيثب « ةرخابلا قوف نم اهارتشا « كيارتس ىكال »

 + هيف ميقت ىذلا تيبلاب لصتاو ؛ نوفيلن برقا ىلإ عرساو
 .. ةيزيلجنالاب تيبلا ةبحاص هيلع تدرو 4« ةيب

 « اتسوج اماف 7 ةتيدم ىلا ترفاس .. ةدوجوماريغ اهنا هل ثلاق
 ئالا ملكت ال ةأرملا هذه نا .. عمسي نأ ديريال .. عّمسي ملو

 ترئاس:؟ نيلوقت اذام .. اهيلا بهذو .. ةرجا ةرايس بكرو ٠
 ةئامثالث دعب ىلع ؟ هذه « اتسسوجاماف » نيآو ! لوقعم شم ..
 +142 لقيوليع

 ىلا داعو ديدجلا هتبيطخ ناونع ذخاو .. اركش اهل لقب ملو
 . ىطسا اي « انسوجاماف ١ ىلا : ةرجالا ةزايسلا

 .. تاهينج ةينامث هبيج ىفو .. ىنانويلا قئاسلا هب راسو
 ! رئاجس ةسشوطرخ هطبا تحتو .. تاضيب رمثع هئبيقح ىفو

 ةعبرا هبيج ىف ام صقن « اتسوجاماف ١ ىلا لصو امدنعو
 ةرئاجس تصقثو .٠. قئاسلل اهعفد .. هيئج فسنو تاهيئج
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 , ,لكشلا اذهب وهو هتبيبح ىلا بهذ. نأ حصي ال . . اليلق ركفو
 دعص ؛ ةفرغ زجحو 5 قفئف ىلا بهذو م. ؛طبخلم رفعم هنا -:
 وهب ىلا لزن مث .. هرعش طشمو ؛ هبايث ريغو ؛ محتساو اهدلا
 ٠تدرو .. هتبيبح هيف ميقت ىذلا تيبلاب نوفيلتلاب لصتاو ؛ قدتداا

 : تيبلا ةبحا
 . انه تسيل

000 1 - 
 .. ىردأ ال... 3 نيآ ىلا .٠ ترفاس ., انه تسيل -
 :. ليختسم .. نكمي ال +. اناعمل هائيع تدادزا .. جتزاو
 هسفن دجو هنكلو ... هترتسب ىتابل هتفرغ ىلا دعو ... اهذجا
 مني مل ناتليل تضم دقل .. مان .. باغ مث .. ريرسلا ىلع سلجم
 ةيصف ءاانؤبش

 . . ءىش لك زكذتي ادبو .. اليلق ادها هنا .. همون نم احصو
 .تاهيئج ةثالث ىوس هبيج ىف سيلو . . هتبيطخ نع ثحبلا ادبيس هنا
 كنب ىلا ةرهاقلا نت اهيج نيعبرأ لاوح دقو . فن

 هبلعو .. « لوساميل » ىلا دوعي نأ عيطتسي ال هنكلو « لوساسبل ٠
 .. ماعطلا رصتخيل .. نذا .. هيف ميقي ىذلا قدتفلا رجأ عفدب نأ
 .هتبيقح نم نيتضبب جزخاو .. هتبيبح دجي نا دعب الا لكأي نا «.

 .٠ اهنع ثحبي لزنو .. شبع الب ..
 لاسو .. اهدجي ملو ةئيدملا ىهالم لكب فاط ..

 ىف دحاو لك نا هيلا ليخيو .. هفداصي دحاو ىا لاسي ناك
 ةقرعتو اهفرعب سد ..

 ؛ ىهالملا باحصا هل لاق .. ما
 رنصنم نم ةتنثا له #

 ؟ تفرع فيك .. اهيبطخ .. معن
 :روص انيلع ضرعتو .. كئع امئاد ثدحتت تناك دنقل

 ها



 ٠ هفرعي اهقرعي نم لك . . هنع ثدحتت اهنا ... احرف هبلق زفقو.

 هيناعي ام ىئاعت .. اهديري ام ردقب هديرت اهنا .. هبحت اهنا
 وقب سحأو .. قوس ن- . اهدجيس هلا .. ةبيجع ةوق ء.

 ٠ هلايعا لالخ نم جستدا

 ١ ١ .. ايسوقي: ىف ىه نيآ
 ةحص ىف'.. نيبرخآ نيتضيب لكأو .. قدنفلا ىلا بهذو

 .٠ ايسوقين ىلا بهذو .. هتبيقح لمح مث . .. هتبدح

 ةينج هبيج ىفو . . ثاضيب تس ىوس هتبيقح ىف لمحي دعي مل

 .. ايسوقيت ىف اهنع لأسو .. رئاجس ىتبلعو .. دحاو

 تيبملا رجا هبيج ىف سيل .. مانيال .. اهثع لأسب وهو ناموي
 < قدتفلا ىق

 ٠. رئاجسلا ثهتئاو .. ضيبلا ىهتئاو .. ضيبلا -لكأيو
 دان ليه ناد

 عرامت ىف نكستو ... توريب ىلا ؟ نيا ىلا .. ترفاس
 +: .ةاريخلا

 ةرهاقلا نم اهلوح ىتلا هدوقن نع لاسي كنبلا ىلا ىرجو

 .. دعب لصت مل اهثأ .. لوساميل ىف كنبلا عرف ىلا

 ةركذت نمث ىنوطعا .. اهل وكشي ةيبرعلا ةرافسلا ىلا بهذو
 .. ىدوقن نم اهويصخاو توريب ىلا رفس

 : الئاق قافشأ ىف ريفسلا مستباو
 .. حمست ال تاءارجالا .. فسآ ل

 اهءارو بهذيس هنا .. سأيي ال .. ةرافسلا راد نم جرخو
 اهدجيس هنا .. ةحابس رحبلا ربعي نا رطضا ولو ؛ توريب ىلا

 عوجلاب رعشي ال هنا .. هرفاظأب لبجلا رفح ولو

 دخلو ةرطخ يس 1اهنيبو ةنيبرسيلو اهرب ذاكي هق]ا#. هت
 .. اهيلا لصيو ةدحاو ةو

 .ثوريب ىلا ةركذت ىثوطعا .. ناريطلا .ةكرش ىلا بهذر
 .. لصا نا دعب اهنيث مكل عفذأس.«

 : لاقو قافشا ىف ةكرشلا فلو. مسئباو
 .. ؟ كنمضي توريب ىف ادحأ فرعت له

 هئاقدصا ءامسا .. مهفرعي نيذلا سانلا لك ءامسأب ىذوي
 ةينانبل ةيصخش مسا قطنف ةناسد هللا ىده .. مث . ةرهاقلا ىد

 .او

 نا .. ةكرشلا فظوم ىتفسش نيب لازت ال قافشالا ةماستباو
 .تلبق اذاف ©« توريب ىف ةيصخشلا هذه ىلا ةيقرب لسر. نأ هلع
 :ربلا نمث عفذي نا هيلع نكلو .. ةركذتلا هوطعا ؛ هئامن

 .. هينج عبر .. هيف ام لك جرخاو :ىف هدي عضوو
 .. هتاسأيب سحي هنأك .. اتماص .. دوقنلا فظوملا ذخاو
 ا

 « ةماع ةقيدح ىف دعقم ىلع ىمشرا مث .. هبمدق ىلع فاطو
 .. لكاي نا ديري ال .. ماني نا ديري ال .. مني مل .. دغلا ىح
 ىلا بهذي نأ ديرب لقف

 رم 4# ناريطلا ةكرش رقم ىلا بهذي نا لبقو « دغلا ىفو
 : خرصي « صتخملا فظوملا مامأ فقوو « كنلا

 .. ىدوقن اوقرست ال .. مكدنع ىدوقن نا .. ىدوقذ دير -
 ... نآلا+. . نآلا اهدبرأ

 : ءوده ىف باجاو . . همابا ىتلا قاروالا ىف فظوملا بلقو
 .. كدوتنثأ تلصو اهنا ا
 ,علتباو .. ضرألا ىلع طقسي ال ىنح كنبلا كابش ىلع دئتساو

 . . ديد أمظ دعب ىوئرا هنأك هند

7 



 بعرو ”... .نآريطلا ةكربت ىلا اهب ىرجو + دوقنلا فطخو
 .. ةرئاطلا

 نا ديري الو .. ماني ال .. اقيرب نادادزت هانيع . . مهانس ةنا

 ىف ناك ةعاس دعبو .. دوقن ةبيج ىف حبصا نأ دعب ىتح لكأي
 م ب ةكيوريج

 . ىسكات . . ىسكات .٠ نونجملاك عراوشلا ىف ىرج . . ىرجو
 دعصو .. تيبلا ناونع ىلا بهذو « ةرجا ةرايس بكرو

 ..+ بابلا قرطو + ةرشابمب
 .٠ هباتل اهدجَوُو عبو

 .٠ ناقربب هانيعو
 : هلازه ىرت ىهو ؛ تخرصو

 ؟ كل ىرج اذام'.. تنا .٠ ىجان

 .. هيلع ىمغم .. اهيعارذ نيب ىمترا .. دري ملو
 اهئا .. .شثعتري .. ضيرم هنا .. هقارف ىلا هتلمحو

 6 يمت
 بجي ناك قافا امدنعو ؛ ىمحلاب اضيرم مابا ةعبرأ اهعم ىقبو

 نانبل ىف ةماقالل ازيف هعم سيلف ؛ ةرهاقلا ىلا دوعي نأ

 .٠ مويلا دوعي نا
 . . اديعس ناك هنكلو
 .٠+ اهدجو ذتلا
 7 .٠٠ ةتبيبح دجو اريخآ

 .٠ ةلبق ىف هبح لك عضو . . اهلبقو
 : ةسماه تلاثو

 ! نيعوبسا دعب .. ةرهاقلا ىف كيلا دوعاس

 ىلا

074 

 ةررحتم ةاتف رطاوخ

 .. ىرمغ نم ليركعلاو ةعبسافلا ىق انا

 يبان ىلع نوددرتي ناسرَعلاَو ةرهم ةيسداسلا'ىه تنك ةنمو
 : جاوزلا ادبم .. هسفن ادبملا ضفرا ثنكؤ .. مهضفرا تنكو ٠

 ؟ جاوزلا وه ام : ىسفن تلأس دق تنك

 .. باوجلا ىلا تيهتناو

 ىلع هل فرشت . . لجر دنع فظون: تنب . . ةفيظو وهجاوزلا
 .. هتلوجر عتمتو .. هبايث هل لسغثو .. هماعط هل خبطتو .. هتيب

 .كلذو .. لافطألا باجنا ىهو « ةماع
 .. جالغلاو ء سبلملاو  نكسلاو لكألا : لمسثي تباث بترم ربظت
 ؟! ديلا فورصموا

 اذوب موقت اذه بناجبو

 . ىرخآ ةفيظو طورش سفن ىه جاوزلا طورشو
 .. مث .. مئالملا رهظملاو .. مئالملا لخدلاو ..

 ىا نم ةلائتسالا ةلاح ىف ؛ شثاعملاو « ةأفاكملا نايوامدي
 +. ئرخا

 ةجوزلا ةفيظو .. ةفيظولا هذه ىلا جاتحي عمتجملا نا كشالو
 ىرخالا فئاظولا ىلا هتجاح نم رثكا ثسيل اهيلا هتجاح نكلو .

 لامع ىلا هئجاح نم رثكا تسيل تاجوزلا ىلا عمتجملا ةجاخ . .
 . تاكرشلا ىريدم وا ؛ تاسئاعملا ةراذا ىفظوم ىلا وا « عئاهملا

 ةفيظو نا اهببس سيل : تانبلا جاوز لوح موقت ىتلا ةجضلا هذهو
 نا اهببس لب ؛ ىرخالا فئاظولا نم مها تاجوزلا



 نلثمي نحبصا « نجوزتي مل ناف .. جاوزلا ريغ ىرخا ةفيضو نبل
 ىجيرخ نيب ةلاطبلا ةلكشيك امامت .. عمتجملا ىف ةلاطب ةلكشم
 باذآلاو قوقحلا ةيلك

 ادبمب ةقلعتم اهنكلو .. جاوزلا ادبمب ةقلعتم تسيل ةلكشملاف
 , .. ةلاطبلا

 ! سئاع : ىمست ةفيظو دجت ال ىتلا تنبلا ثناكو
 ! لطاع ىمسي ةفيظو دجي ال ىذلا باشلاو
 جرختلا نس وه ؛ ةرشع ةسداسلا نس عبتجلا ربتعا دقو

 ءادأل اهدادعتسا لمتكي نّسلا هذه ىف اهنال .. تنبلل ةبسنلاب
 ا ةداهشلا لين ربتعب امك امامت .. ةجوزك

 . اسدنهم لغتشي نا ديب ىذلا باهل ةيسئاب رخل

 000 دا ىف لهألا ادبي «

 1! جوز نع
 ىذلا مامتهالا سفنب تنبلل ةجوز ةفيظو ن

 ناف . . لقأ مامتهاب لب .. هجرخت ذعب دلولل ة
 4 رطخاو ىسقا ؛ عمتجملل ةبسنلابو ؛ تيبلا ىف لقاعلا دلولا عض

0 
 ,ز ةمزا ىلع بلغتلل عمتجملا اهيلا اجلب ىتلا لئاسولاو

 مزا ىلع بلفتلل اهيلا اجلي ىتلا لئاسولا سفن ىه . تانبلا
 .٠ نيلطاعلا

 تانالعاو . . ميدختلا بتاكم ماظن سفن وه (« ةبطاخلا » ماظن
 تانالعا اهسفن ىه .. « فسوبلا زور ١ اهرشنت تناك ىتلا جاوزلا
 .. « مارهالا » ةديرج ىف رشنت ىتلا فئاظولا بلل

 تاعورشملا سفن ىه .. رهملا ةميق نم ضيفختلا ىلا ةوعدلاو
 اذهو .. فظوتلا دويق نم فيفختلل نيفظوملا ناويد اهعضي ىتلا
 .٠٠ ىبأر ون ار وه

 دع ةسداسلا نم ءادتبا
 ثحبلا ا 00 قلل

 ول

 و07

 ! ةفيظو .٠ جاوزلا

 ىهف ؛ ةفيظو نم رثكأ ىف لمعت ن نا عيطتست نآلا تنبلا نأ اميو
 نا اهقح نم لقألا ىلع وأ ... جاوزلا ةفيظو ىلا ةرطضخ

 مةسفم وأ ؛ ةريترتسب وا. © ةجور نوهت ابا

 ٠ لجر دنع فظوتا نا ديرا ال .. ةجوز نوكا نا دير ال اناو
 تحبصأ , . تفظوتو . ٠ رثكأ ةحيرمو * نمضأ تاكرشلا فئاظو نا
 تحبصاو..٠ نوئسلا ثرمو . ٠ .ناربطلا تاكرش دنا ىف ةفيستم
 ٠, اسناع ىسفن ريتعا ملو ىرمع نم نيرشعلاو ةعساتلا ىغ

 5 0 د عا واج

 ٠ ةلطاع تسل اناو

 ... اجورتم ىنيلو. # لمعي: لجو غأ عضو وه ؛ نآلا ىمض
 نكلو .٠ عمتجملا وخن ةيجاوب موقي انالك .. عضولا سمنت يوغا

 ثدحي اذام. .: بحلا ىف ركفا تنك : تاونسلا هذه لالخ -
 ؟ هجوزتا له .. الجر تببحأ
 . ةفطاع بحلا نا .. جاوزلاب بحلا لخد اه! ؟ ادام

 نوق .'. ىقطاوقب ظاتحا .نأ انئاد عيطتنساو .."3
 ةديظو. ىلع اهلنا ىرخا'ةميلظو. ىدتعف د

 تنب .. اهبيبخ نم جاوزلا ىلع رصتو بحت ىتثلا تنلاو

 كلش ْنأ ديزت اهنا .. كلمثلا ةزيزغ ىلا اهبخ بلتنب ... ةينانآ
 هكلتمت نا عيطتست اهنا نم ةقئاو تسيل ىهو ؛ هبحت ىذلا لجراا

 كلتمت ابك ابامث.: ., يعرف ٠ ...دقعب هكطمص نأ رظتشتف»؛ اهنطا
 مدع ليلد وه ةلاحلا هذه ىف جاوزلا نا .. ىراتقع دقعب ضرا ةعل»

 ع



 زازتها ىلع ليلد .. بحلا ىف ةقثلا مدعو ٠٠ سفنئلا ىف ةقثلا
 يلق ىف اهبح ليجست ىلا تنبلا أجلتف .. سلانلا ماما ةيصخشلا
 . اهتم عيضي ال ىتح < تاليجستلا

 نيم فمر ةجلط عش كد لإ(: يقترب ةقفاؤ اذ
 لك نوكيس .. ةينانألا نم ايلاخ ىبح نوكيس امنا .+ بُحلا موي
 الا انعبجت الو « هتايحو هتفيظو انم لكل .. اقيلط .. ارح انم
 . اتفطاوع

 .. لجرلا روعسش سفن وه اذه نأ دقتعاو
 ثحت .. نيرطضم الا جاوزلا ىلع نولبقي ال ةداع لاجرلا نإ

 فرتعت ال ىتلا ةيعامتجالا ديلاقتلا حاحلا تحت وا ؛ نامرحلا حاحلا
 رم فلآ تت لجرلا ىا  اهئاد هنكلو , . جاوز الب بحلاب
 ىرخا ةفيظو هل نال ؟ اذامل . . اهجوزتي الو اهبحي ىتلا تنبلا دجي
 نلو + سانلا هربتعي نل + مل اذا هنال . . جوزك هتفيظو ريغ

 دحا ىثربتعي نل - لجرلاك  اضيا اناو .. الطاع هسفن
 .٠ دومحم تلياق نا ىلا .. جوزتأ مل اذا ةلظاع

 - . انئاقل لوا ىف دومحم نيبو ىئبد تراد ةداح ةشققانم ركذاو
 ىلا لاك

 ؟ ىلبق الاجر تقرع له

 ؟ كلبق الاجر تفرع ول ىتريضي اذام ++ اناو
 * لاك
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 - اهسفت لع ظفاحت نا بجي ةشلاو
 .٠ هبحت ىذلا لجرلا دجت ىلا ٠

 تنبلا دجي نأ ىلا هتراهظ ىلع ظئاحي ال اذامل . ل راك
 5 * ؟ اهبحي ىنلا

 : ةشهد ىق ”ىلع لطي وهو دوبحم لاقو
 .+ ! لجر نجرلاو -. تنب تننلا نال

 9 اذه ىنعي اذام

 رسخي نأ نود ةاثغ ةئام فرعي نأ

 ٠ مأك اهتعيبط نم اهك
 : تلق
 درجبب ابأ هلعجي ىتامسجلا هثيوكت ةعيبط نا .. لجرلاو

 ذب ىأب هئاشل ,مرتحي ال اذاملف .
 وبا مازتخا
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 .. هنطب ىف ةءانبا لمحي ال لجرلا
 د بطلا .. لمحت الآ عيطت 3 اهنا .. ايضيآ تنبلاو

 دبلاو .. لمحلا عئم لئاسو نآلا عيبت تاموكحلاو .٠ مدقت
 ذا ال ابق نوعي ذل لجرلا كلدعو ..: كيلرأ ذل الا ااا نوت ال
 اهضرف ةلعتفم قورف قورقلا لكو .. ىزيزع اي قرف ال .٠ دارا
 ةرت تناك امدنعو .. اهديعتسي ناك امدنع ةارملا ىلع لجرلا
 .٠ هيلع ةلاع شيعت تناك اهنأل « دابعتسالا اذهل
 ! قرف الف .. كلثم ةفظوم انا .. كيلع

 : لام

 ائاو ؛ كبحأ نا عيطتسا ال ىثا

 ارما عم موي لك تنا نوكتس له
 : لاك
 هو الا

 ةلاع ىفيعا ال انأو

  لجر عم موي لك كروصتا

 ارمأ ىلا موي لك بهذت ال اذامل -
 ١ :لاق

 ! كبحا ىنال

 : تلق
 كتألو . كبح. كل :جوكاسه# كحل تال :. . اضيأ اتاواس

 ! ىدحو ىل نوكتس ىنبحت
 لاق
 ؟ جاوزلا نينعتا -

 لاجرلا لك نع
 ىنا .. ةدحاو اتئب

 0 ا و و اك 3
 ىروعش ىلغ اصرح وا يل ةلواج» ىل صلخت نا كديرا الو .. كل

 رخآ اًديسك ةيرا ال ىنال ىسفن لجا نم ؛ كل صلخآس :. ال
 ٠٠ ىل صلخت الف ؛ رخآ ائيمث ديرب كنا ت 1 اذا ء اض

 .. ىل قخ هنكلو ؛« كل اقح سبل ئصالخأ نأ .. ىنمهفت له
 . . كل قح هنكلو © ىل اقح سيل ىل كصدخاد

 ا
 . ١ ةريطخ ءىذابم ةذه

 رحلا ىلا ىعسلا نا .٠ لوا ىف اريلطخ
: 

 ناش قايل 3
 هبحا ربي ماع لك ء- ابح تدا :. دومحم تبدحا ىتكلو

 نأ ديرأ ىنا . . ىبح ىلع ىفطي ديدج ساسحاب سحا تادبو
 دعي مل بحلا اذه لك ناك .. دومحم نم الفط ديرا هني نيا
 نكا مل . . ىلخاد ىف دومحم نم لمحأ نأ ديرأ تحيصأو ؛ ىنيفك
 2" هنمهف دويعس لبكأ عنا دير لب اة وبكم لفظ ديَرأ ىلأ محا

 َ +: ساسحالا اذه درطا نأ تلواهو
 ةيبصو ةديطوو «ةجرزلا ةبظيو م فرخ ةقيظو ةحؤبألا

 +: قارب مطلا ةكرف
 ةفيظو صضفرأ نأ اضيا بجيو .. ةجوزلا ةفيظو تقفز دو

 ىتح ربك ىبح .٠. "ىلع حلي ىبح .. عطتسا مل
 ركفأ تادبو ! ؟ جاوز الب ام نوكا نأ عيطت 0



 1 ست نم كلل قلل < يسار نم هتحزاو « هب ترفك ىنا دقتعا تنك بولسإ .. .ديدج بولسأب
 .. اما ىنلعجي نأ هدير ىذلا لفطلا ىف ركفا ىنكلو
 ةجوز تسيل مأب عمتجملا هجاوي الفط بجنأ نأ عيطتسا ال ىنا

 .. ىفري ال وأ عضولا اذهب ىضري ناك اذا هلاسا نأ عبطتسلا الو
 1! هلأسا نا عيطتسا الو. ... هيار فرعا ال ىنكلو .. عمتجملا ديلاقتب نمؤي ال اررحتم الفط اشثن امبر

 : دوصحلل تلقو

 17 ووسلا ت وحفل
 : لاقو « ارخاس مستبا مث .. اشهد دومحم ىلا رظنو
 تنأو ؛ ةفيظو جاوزلا نا .. جاوزلا نيدي ةالا

 هنا انا نوكأ نا

 ؟ امأ ىنوكت نأ ىلا كتجاح ام مث . . اضيأ ةفيظو ةمومالا -

 .. ىنلذي هنأك تسسحا .. ”ىدع هطورش ىلمي دومحم أدبو
 ىنديريو .. تيبلل غرفتا ناو ؛ ىلمع نم ليقتسا نا ىنديري هنأ
 بتك هل ارقأ نأ ىنديريو ٠٠ ةيمابلا بحي هنأل ةيمابلا وهط ملعتأ نأ
 .. مواقأ نأ تلواحو .. بدآلا بتك درك اناو ؛ بدالا

 .. و .. تملستساو . . ىنتبلغ اما نوكأ ىكل ىتعهل نكلو
 .. تاهمأ نوكن نإ ديرن اننأل .. ادبأ ررحتن نل اننا
 !! تاهما انم نوعنصي نيذلا مه لاجرلا نألو

 نذل

 مالكالب
 ةزيزج ىلا بهذا نا' تررق ةأجهغو ٠+ ةنولشري ىغ تنك

 ةيلغا ام لك .. اكرويام ىلا باهذلاب ىتارغا ىذلا ام ىردا الو
 .. ضيبألا رحبلا ىف ةينابسا ةزيزج اهنأ اهنع + ةئداه اهئاو

 5 ءاضقل ناسسرعلا اهبلا ب 1
 . ناكير.الاو زيلجنالا زئاجع زئاحعلا

 ٠ ديعسلا ىفاملا ىلع مهنويع”وضيغبو
 : مه نم عمل اكأو

 1م ديحو

 ناسنالا بذعت  اهلامجب . اكرويامو
 .. هتامرخو هتدحرب هساسحا

 نيب اليوط اهبف تش
 .. دئاص جروجو ؛ نابوش بح

 ىف ناك دقف كلذ مغ
 3 .. باتك تاحغ

 ةتاكلل اثيش ارقأ مل ىنأ مغرو .. نابوتش ىقيسوم قشعأ انأو

 جروج تبحا دقل .٠ نابوش عم اهتضق بدأ ىنا الا « دناص جرود
 ةأرملا ةينانأب ٠ مألا نانح هيف حزتمي ابح .. ابيجع ابح دئاص

 هن رثأتست نأ تداراو « مأك هنفو هضرم ىف هتعر دقو . . ةقشاعلا

 .. نابوسث تامف .. مألا نانح ذارملا ةينانأ تبلغ مث . . ةقشاعت

 اكرويام ةريزج ئف روهش ةثالث نابوشو دناص جروج ىضق دقو

 در



 نوحفاكي اماياو .. ميعن ىف أمايا اتاعو ٠٠ ةنمس ةثاما ذنم ٠.
 ىلاها ةنسلا مث نابوش ردص ىلع فحزي ىذلا لسلا ةئنءسلا اهم

 ايهنا ىلاهالا فرغ دقل .. لسلا ةنسلا نم رماو دحا .. ةربزجلا
 اهمايا ناكو ؛ لسلاب ضيرم نابوش نأ اوفرعو ٠. نبج

 ايدنع دئاص جروج ىلع اوراث مث .. ىودعلاب ددهي انبخ# اضرم
 . لاجرلا ءايزأ ىف عراسشلا ىلا حرخت تناك

 نب الثتنا .. لسلا نمو . . ىلاهالا نم نابرفي ناقسشاعلا ادبو
 نأ ثيبلا بحاص ثبلي الو . . ُةيرث ىلا ةبرق نمو .. . ثيب ىلا تيب
 رطضاو ... بوطلاب اهفذقت نا اهلك ةيرقلا ثبلت ال مث .. امهدرطي
 .٠ اهلك اكرويام نم بورهلا ىلا ناثثالا

 نابوسشل اوماقا : نيحالفلا ءالؤه دافحاو .. نوذسلا ترمو
 هيف ناميقي اناك ىذلا تيبلا نم اعنصو .. الاثمت دباس جروجو
 + ماع لك تاهيتجلا فالآ نوقفتي حاوسلا فالآو . انحتم
 سبيل اهلك ةريزجلاو .. جروجو نابوست هيف نئاع ىذلا مارغلا شع
 ٠ جروجو نابوش مارغ اموي تدهش اهنأ الا هب رخفت ام اهب:

 ٠. اكرويام ىلا بهذا نأ تدرا .. جروجو نابوسش لجا نمو
 ىتيعب دهشتا نا .  هيد اكاع ىذلا نع دطاطملا نقي فيلة

 اذاك نا دعب ؛ دئاص جروجو نادو روص نوعيبي مهو اكر
 ملاظلا عمتجملا ىف ثمشا .. تمسشا ناو .. بوطلاب اه

 ىداغلا لجرلا .ىؤتسنم ىلا نانفلا لؤني نأ ىلع رضي يذلا: ىناثألا
 نم ةريبكلا ةرخابلا ىنتلمحو ؟ ! تومي نا دعب الاثمن هل ميقب مث .٠

 ىلعو .. اكرويام ىلا ليللا ىب قشت تراسو ... ةنولسشري ءانبم

 ةفياسلا نس ىف .. ةينابسا ةانف نيسمخ نم رثكا ةرخابلا رهظ
 نعمتجي مث : . .حرملاو جيجضلاب ةقورألا نالمي +

 راتيجلا فزعت نهذم ةدحاوو ... ةريبك اةقلح ىف ةر

 ,رقملاو ةرشع
 ابلا حطس ىلع

 م14

 .. ائيشث اهتاملك نم مهقا ال ةيدابسأ ةينغأ نيزح توس» ىف ىنغت
 . . نينغي نهو حرم ىف نكحضي تانبلا نال « ةيلزه ةينغا اهنا دبال .. اهعم عيمجلا ىتغيو .. بخاص حرم نحل ىلا لقتنت ةأجف مث
 ةأجف مث .. ةيلوبنابسأ ةصقر صقرتو ذ خفتنت ىرخا ةاتفو
 .. اكتامثت ؛ اهعم صقرتو ىرخآ ةاتف دشنت

 ةولح ةئيرب تابعادم ... باكرلا نبعادي تائبلا ذخاو
 .. ةرخابلا لوح رياطتي ىذلا جوملا ثوص ىلع ىفطت تاكحضلاو

 .. اًئيسث هنم مهفا مل اريثك امالك تملكتو ؛ ىلا ةدحاو تءاجو
 . _ ةينابسالاب ثدحتت اهنا

 نادل 9

 اهثكلو .. ةيسنرفلا وا ةيزيئجنالاب اهثدحأ نا تلواحو
 نع ىثلأست اهنا اهنم هثمهف ام لك . . ةدحاو ةبلك امهنم رعت ال
 : اهفرعأ ىتلا ةديحولا ةينادنسالا ةملكلا اهل تلقو ... ىدلب

 3 لس ل فلا

 مجرتي © صم, مسا اجحأ ال ىتا .... ءاسقلاب قطتتو

 +. اهتالتمز' نم اهم تداكاومت م
 .. ريثك مالك .. دحأو تقو ىف نئدحتي

 : ناسنالا .. ناسنالل اديدج افيرعت اهتعاس تفشنكا ذدقلا

 .. مهانتلا ةادا دقفي ء ةغللا رصنع ناسنالا دقغي آمدنعو

 د



 .٠.٠ دوجوم :ىش .. ءىش درجم حبصي مهافتلا ةادأ دقفي امدنعو

 ىنبك مهافتي اقولخم سيل .. اناسنا سيل هنكلو .. لكش هل

 6 نسال
 ءىش ىنا  ةينابسالا الا نثدحتي ال نهلكو  ثانبلا ثفشتكاو

 ٠٠ نهصقرو نهاقيسوم ىلا ندعو ىننكرتف .. ءىكادرجم ..

 ىانيع ثقلعتو .. جرفتا ؛ ملسلا ةجرد ىلع اسلاج تللظو
 در نمت 1 دقو وج

 تاوطخب هبا ةيوق تاوطخ ىف ريست . . دلولاب هبشا ةاتف اهنا
 ناتدعتبم اهاعارذو .. ناكيرمالا رقبلا ةاعر تاوطخ .. دالوألا

 * ليمج اههجوو , . هتالضعب ىهادتي دلو اهناك ؛ اهيبثج نع ايئاد
 .٠ ىقسث دلو تارظنك ةيوق اهتارظنو ؛ قيحاسملا نم لاخ هنكلو
 ذو ؛ ةكرح تانبلا رثكأ اهنا .. ةسردملا ةجرهم اهنأ ودبيو
 ةرطيس اهل نأ ودبيو .. باكرلا ىع ةارجو ؛ ةواقش نهرثكاو

 اهتعيتتو .. ةماعزلا نم عوت اهيف ةرطيس .. اهتاليمز ةيقب ىلع
 ++ ىةيعت

 عدا داع

 ىلا هجتت ةأجف مث . . كحضتو « ىنغتو « صقرت اهنا تظحالو

 ٠ اهبئاجب سلجتو .. ىنم بيرت وزنم نكر ىف ةسلاج اهل ةليمز
 كحضت ىتح ؛ اهيلا ثدحتلا ىف ذخأت مث « اهفتك قوف اهعارذ عضتو
 نم صاح عونب اهصخت اهناك .. اهقيلسن دمعتت اهناك .. ةليمزلا

 قلطتو © ىنغتو صقرت دوعتو اهبناج نم موقت مث .. اهمابتها
 .٠٠ ىرخأ ةرم اهتليمز ىلا دوعت نا ىلا .. اهئاكن

 ىهو .. رفخو .. فعض ٠ ةقبقر . . ةليم> اهتليمز نا
 اهينيع نم قلطنت مث .. مستبت طقف امن .. ىنغت الو صقرت ال
 ٠ ليللا قامعا ىف ءىش ءارو امهب ميهت اهناك ةدراش تاراظن

 دل

 ٠ . باكرلا فوفص فلخ نم للستي ايئابسأ اباسشش تحمل ٠
 مل افيدح .. اهّيلا ثدحتي هتعمسو .. ةقيقرلا ةاثفلا ةلابق فقيو

 ائيسش هنم مهفآ ١ . ةاثفلا تارظن تيأر ىنكلو . . ةدحاو ةملك مهفآ مل
 برطضت ٠ اهاتنجو رمحت مث ؛ اهيلاوح تفلتتو ..

 .. ةقئار ةياستبا هيتفشث نيبو ؛ اهبناجب باشلا رسلجو
 نيب رظنتو < اهسار ىنحت ةاث ارو .. اهعم هثيدح ىف رمتساو
 تاماستبا + ميستبت انايحاو .. ةليلق تاملكب هيلع درتو ؛ اهيدي
 .. ريقنا نم عاعسشك ليللا قشن ةعيرس

 ىف ةكمهثم . . صقرت  دلولا ةانفلا  ىرخألا ةاتفلا تناكو

 اهتاوطخ ىف تهجتاو .. صقرلا نع تفقوت ةأجفو .. صقرلا
 يع افلمز سلخ تحاما : ٠ رقبلا ىغار تاوطخ + ةيوقلا
 اهيترصاخ ىف اهاذيو 4 امهتلابق تفةوو يم باشلا
 0 :رلا ةاتفلا تعفرو .. امالك تلاق مث . . هبلاو اهيلا رظنت

 بعض توص ىف اليلق امالك تلاقو . . افوخ اهينيع ىف نا ىلا ليخو
 صقرت تداعو . . تدعتباو .. اهبفتك « دلولا ةاتفلا » تزهو . .

 ++ ىداعتو ,ت اهنأك ودبت اهنا .. تناك امك صقرت دعت مل اهنكلو ٠.

 نكرلا ىف ةسلاجلا 'اهتلئمز .ىلا رظنت ىرخاو

 .. ناثداحتي .٠ ةاتفلا بئاجب لازي ال باشلاو

 ادتادلادل

 وحن تهجتاو ؛ ىرخا ةرم صقرلا نع « داولا ةاثفلا ١ تفكو
 اهتبقعا اهئال ةتكن اهنا ثفرع .. ةتكن تلاقو ؛ اهتيدصو اهتلبمز
 + فوري نم ةكنلا 7 قيدصلاو ةليمزلا نكلو. :.. ةريبك ةكحيضن
 دوربب اهالبقتسا 6 ىرخا ةتكن امهل تقلطأف .. ةلعتفم تاماستباو
 ىف امهنيب امهتارظن تلقنو .. اهتكحض ةاثفلا ثعلتباو .. دشأ
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 اهتاليمز ضعب' نيب دعقم ىلع تسلجو .. تدعتبا مث .. ضاغتما
 ظنت لازت الو . . اظيغ اهتارغز ىف نا ىلا ليخو .٠. رفزت ىهو
 دعت مل مث .. باثلا عم ةسلاجلا اهتليمز ىلا نيتبضاغ نينيعب
 تنخاو ٠ . امهتلابق تفقوو « اههوحن تشمو ثياق .. قبطت

 اقع + انعم ةرالا دج نع اهتولس كاكو .- اهدليمز نا تشبك
 .. اهرذحت .. اهبنؤت

 نسوتت . . اهوجرت اهنأك . . فعض ىف اهتليمز اهيلع تدرو

 ءاوهلا برضتو 4 رفزت ىهو « دلولا ةاتفلا ١ تدعتباو .. اهيلا
 كداحي باقل داعو .. اهيمدقب ةرخابلا ضرأ طبختو « اهيفكب

 ىف اهسار ىئحت ةقيقرلا ةاتفلاو .. امعان ودبي اثيدح .. ة
 .. ةرتف ترمو .٠ اهيتفش ؛ ادهتو « عمت اهتماتمتباو .. رفثل

 ودبي .. اهتليمز ىلع درتو ؛ ةفقاو موقت ةقيقرلا ةاتفلا تيارو
 هدي نم باشلا تبذج مث .. اهسفن نعو « باشلا نع عفاذت اهنأ
 روس دنع ةب تفقو مث . . بضغ ىف ضفتنت ىهو ؛ اديعب هب تراسو
 1 كابل

 ادلادلا مل

 اناك ىذلا دمقلا ىلع  دلولا ةاتفلا  ىرخالا ةاتفلا تسلجو
 اهنلز ثعستوو .. ةزاهتم تعقو اهناع تسلج .٠ ةيلغناسلجي

 تماق د2 لفو طوق ىف اهسنار رمش ديت اههياصأو . هيدي
 ثدحتت اهتعمسو .. باشلا عم اهتليبز فقث ثيح ىلا تهجتاو
 اهنا اهيديب ريشتو .. لتسوت ىخ اهيلا :ثدحتت اهنا ..  اهيلآ
 تيارو ٠ دلولا ةاتفلا تكب .. تكب ٠ اهقلحتست
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 ىف'اهيدخ ىلع اهعومد رمهتت مث .. ةلهاذ فقت ىرخالا ةاتنلا

 ىذلا باسشلا ىلا ترظنو « اهسار ةقيقرلا ةاتفلا تعفر مث
 هل لوقت اهتعمسو ؛ اهعم

 5 يعل انتم ا 0 نكي ةق وبسم
 . . ههم ىقبت نأ نم فعضا . . ةنيكسم ةماستبا هل تمستبا مث

 ةبلخ ىلا اغم اتداعو اهتليمز عارذ ىف اهعارذ تعضوو ..
 اهناك اهتليمز ىلا رظنت « دلولا ةاتفلا » و .-. ءانغلاو صقب

 ٠ اههجو نم ةعطق لك لبقت .. اهلبقن

 د داع داع

 لك نم ةدحاو ةملك مهفأ ملو .. ةينابسألا مهفأ ال ىتا معرو
 تفرعو .. نيتاتفلا نيب ام تيهف ىننا الا .. هتعمس ىذلا مالكلا

 +. ةصقلا

 . ةغل سيل ناسنالا نآ ؟ متنأ اضيآ متمهف له
 ىب قشت ةرخابلاو .. ةغل الب ىتح « مهفب نا عيطتسي هنإ

 م3



 مارحلاو لااحلا نيب رئاح

 .. ماسر ةنا

 « نيدرطملاو امذيسيلا ىلثمم فرعت سانلا ٠٠ هقرعث ال ساثلاو
 « نيماسرلا بنذ اذه سيلو .. نيماسرلا فرعتاال اهنكلو ؛ باتكلاو
 « الومخ ؛ ادبلي ىتفلا مهقوذ لازيال امدنع سانلا . . نسانلا بنذ هنا
 .. مسرلا نفل كرحتياال

 .ناكو .٠ قرولا ىلع ىلوألا هطوطخ طخب ادب ذنم هتفرع دقو ١

 ,نأ ؛ ةليمجلا نوثفلا ةيلك ىف جرخت نأ دعب ؛« ضفر هرقف مغرو
 3 الا ائيسث لمعي نا عيطتسي ال هنأ دقتعي ناك ٠: اسردم لغتشي

 مهملعي ةيمالتلا ني
 هعبسي نا دمعتي ال هنأك ايئاد قلطني ىذلا هتوصب لوقي 1 ةلاطن

 )و هسفن روصتي وهو كحضي ناكو +. ماري
 مسرلا
 + دحا

 ! لوألا انا ملعتا ان, شم .. لوقعم هد هاب
 ةلاقبلا نيكاكد .. ةريغصلا نيكاكدلا ىلع رودي ناكو
 ذخايو ؛ فراخزلا ضعب مسري وا تاطفايلا بتكيو . .٠ تاودرخلا و
 نشامقلا عطقو « اهب مسري ىتلا ةاشرفلاو ناولالا ىرتشيل هرجا
 ىح ىف ةريغصلا هتفرغ ىلا بهذي مث .. اهيلع مسري ىنلا
 هنأ ؟ لكأي ىتمو 5 ماني ىتم ىردا نكا ملو مسري وهو حابسلا هيلع حبصيو مسري وهو هلك ليللا ىضقي .. مسريو ( نيراطعاا »
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 هتدعم ىف ملأب رعش اذا الا ليك الو . بعتلا نم طقس اذا الا ما
 .. لكأي نا بجي هنأ

 رس وه هرقف نكي ملو .. ةذاح ةيسفن ةمزا ىف شيعي ناكو

 هديري ائيس كانه نا زعشي ملو ؛ هرقفب ادبا رعشي مل هنا . . هتيزا

 ةريح .. هتريح وه هثمزأ رس ناك . هيلع لصحي نأ عيطتسي ال
 .. ؟ لالحلا وه ام .. مارحلاو لالحلا نيب ارئاح ناك .. ةببجت
 ٠.٠ ؟ مارحلا اذاملو ٠. ؟ لالحلا اذاملو .. ؟ ءارحلا وهام

 تالمو ؛ ةالصلا هوبا هملع . . ىلصي ريغص.ىبص وهو ناكو
 ةالضلا ىلع لبقي ءايبنألا و ةكئاللا صصتقب هسار هم' هل

 هيفو ؛ ةكئالم هيفو « ةنج هيف .. ليمج عئار ملاع ىلا وطخي هنأ“

 بقي ناكو .. ءاضيب ةليلج نوقذ لالخ نم نومستبي ءايقتا خوبش
 ةشعنا ىششعتنم وهو هيلع لبقيو .. قوش ىف ملاعلا اذه ىلع

 .. لاسي نكي ملو .. هب اضوت ىذلا ءاملا هشعنأو « هلابخ

 ةيلع مثحت هما تناك .. اذامل : ةملك دعب فرع دق نكي ملو

 ىطغي قتح « ةالصلل فقي امدنغ اليوط دوسا انروج سبلي نا
 هوبا ناكو ؟ اذامل اهلاسي الف .. ريصقلا هنولطنب تحت نم هينبكر

 نسشوبرطلا عضيف ؛ ىلصي وهو نشوبرطلاب هسار ىطغي نإ هيلغ

 ةرايز ىلا هتوذخاي اوناكو ؟ اذال ؛ لاسي نأ نود هسار ىلع

 ارقيو ؛ حيرضلا كابش ىلع ةريغصلا هديب حسبيف ؛ ةحرضألا
 تارم عببس ميركلا ربقلا لوح روديذ همأ لعفت امك لعفيو . . ةحتافلا

 ؟ اذامل : لآسي الو . . ةيفكب ههجو حسمي مث ؛ وعديو هيفك عفريو ٠.

 ؟ ةبيرغلا سوقطلا هذه لك اذامل

 هنال هلعفي . . هلعفي ام ناك .. لالحو مارح ةلقع ىف نكي ملو
 . . هلعفي نا بجي ال هنال هلعفي ال . . هلعفيال امو . . هلعفي نا بجب

 .. ؟ بجي ال املو .. ؟ بجي اذامل : هسفن لأسي نكي ملو
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 + مهتاهما نوبحي ؛ راهطا نايبص ,لاع م هينيع ىف هلك ملاعلاو
 ةنكلو ! نوبغليو .. نولصيو .+ هللا نوبحيو ؛ مهءابآ نوبحيو
 ! ههجو ىف فقت( ! اذامل » 1 ةملكب اجافي ادبو .. اضيا ربكي ادب هنسار ىف ءىشو ٠. ربكب ادب

 رصت اذامل : هسفن لاس امدنع هرمع نم ةرشع ةعبارلا ىف ناك
 .تفتو املك فيخسلا ليوطلا بروجلا اذه ىنسبلت نا ىلع ىمأ
 ؟ ةالصلل

 7 ىلبعر اهبإ نفل ب
 ؟ ىتبكر .يطغا نأ بجي اذامل نكلو

520010070 
 ؟ ةروعلا ىه ام نكلو -

 : ٠ ساثلا نسوقت هآرم ريثي ام لك ىه ةروعلا
 ةنولطنب سبلا ىنأ ليلدب ؛ سانلا سوفن ناريثت ال ىتبكر نكلو

 .٠ امهنع فشكي اريصق
 : 5 نيبو ةئيب ةضفانلا رششو

 هاتعضو امو همأو هيبأ لقع ىرخا ةبحان نم اهدسقبو ؛ قلطنملا هلفع
 «. ةينيد سوسااهلا نمةيبلق ب

 سبلي نأ نود ىلصي فقوو .. ةروثب ةشققانملا ثهتنا ن' ىلا
 هذه ىلع تناك ةتروث نكلو .. نيدلا ىلع الو هللا ىلع هتروث نكت ملو .. هسار ىلع شوبرطلا عضي نا نودو « البوط ابروج
 .. اهيضهي نأ هلقع'عيطتسي ال/ىثلا سوقالا

 .. اطخ ىلع نوكي نأ فئاخ .. فئاخ وهف هتروث مغرو
 دوعت مث ؛ ليوطلا بروجلا سبليو دوعي نإ ىلا انايحا هفوخ هعفديو
 .. ليوطلا بروجلا علخي نا ىلا هعفدتو هتروث

 ةئيب تاشقانملاو .. رثكاو .. رثكأ ربكت « اذامل ١ ةملك تادبو
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 1 عيطتسي الو . . ءىش لك شقاني هنأ ... ادهتالاهسفن ن
 نع علقا نا ىلا بغتلا هب ىداو , . بعتو . . ءىش ىأ ىف رارث
 ةشقانم نم بعت هنألا طقف نكلو .. هللا, رفك هنأل ال .. ةال

 نا لواحي هنا .. اهيلا لصي نأ ريغصلا هلقغ عيطتسي ال عيم
 .. هب نمؤي .. هبلق ىف هللا نكلو . . ةثقانملا نم برهي

 ما هنا مغر هنع افكي ال ىسفنلا ىتاقنلاو .. هيلا اجليو , . هاذ

 ادبو .. ةريحلا باذع .. باذهلا هفشي ىثفلا ةساسحاو
 : اديدج اهاجتا ذختي ىثاقثاا

 ..؟ مارح بذكلا لف .. ؟ مارحلا وه امو .. ؟ لالحلا وه اي

 .. ادحا ىذؤت ال ؛ ءاضيب ةريغص تابذك .. بذكب هدلاو نا
 نا ىلع قئفاوت ال' هنأ .٠ ال ؟ بذكي هنال راثلا هذلاو لخدي لب
 .. رانلاب ءدلاو ىلع مكحي نأ نكمي ال هللاو .. راثلا هدلاو لخد

 .. سانلا ءاذيا وه مارحلا نا .. امارخ بذكلا نكي مل امبر

 امير لب... امارح سيل بذكلاف ادحأ ذؤت ملو تبذك اًداف

 .. الالح بذكلا حبصال « مهدعستو سانلا حيرتل تبذ< وا

 موق ىوس اوسيل نونانفلاو .. بذكلا اهنا ؟ نونفلا ىه امو
 كلقنيو كيلغ بذكيو كماما فقي لجر وه لثمملا , : بذكلا ىف اوع

 اضيا نونانفلا لخدي له ... و ... ةصق ىف اهروصب ةايح
 له .. نكلو ! لالخ مهبذك .. رسانلا اودعسيل نوبذكي مهنأل راثلا

 ؟ حيحص اذع
 ؟ ىذؤنت ال وأ 2« ىذؤت ةبذكلا هذه تناك اذا ددحي نم
 .6 سايقم كانه .سيل

 ؟ بذكلا ىف هقح ىدم ددحي نأ درف لكل كرتن له
 .. لتقي نأ هقح نم نأ دقثعي لئاقلا نا .. ىضوف هذه

 5؟



 .. هيف اودامتل بذكلا قحب سانلل انفرثعا ولف .. قرسي نأ هقخ نم.نا دقتعي قرانسلاو
  بذكلا عاونا لك  بذكلا ربتعن نأ لضفالا نم ناك اميز

 .9 ايارح

 .. و .. 'نكلو
 هاب« يندقْكَيَو .. لالحلاو مارجلا نيب هتريح دتشتو .. ةشقاتملا رمتستو
 .. اهمسرىتلا هتاحول لك ىف ةريحلا هذه ثرهظ دقو
 رخآ ىفو .. نوعشاخ نولصم هيف اريبك ادجسم مسري هنا

 ةملك نوينلا راوثأب اهيلع بوتكم ةطفاي مسري اويعب  ةحوللا
 ! « براي » ةحوللا ىمسيو .. دجسم ةنذئم مسري ةحوللا نم ديعب نكر ىفو ++ راظتنالا ىف ةفقاو اياغبلا ىح ىف اسموم مسريو ! © روث » ةخوللا ىبسيو :. « هيراباك »

 هتحول ىهسيو .. حبسلاو نآرقلا فحاصم عمي ىمعا خيش اهباب ىلعو ؛ ىراكسلاب ةمحدزم ىبعش ىح ىف ةرامخ مسريو
 م

 وا ؛ ايار ىدبي هنا تاحوللا هذه لك ىف رعشت الو
 ! هتريح هقلقتو هبذعت رئاح درجم .. رئاح هنا .. ال

 ةارما بحا .. بحأ امدنع باذعلا ةمق غلبو
 .. هتبحاو

 ؟ لالج ما مارح هبح له ؛ هسفن لأسي ادبو
 ةقالعلا نا ةيسنئجلا ةقالعلا عوضوم سشقاني نكي ملو

 ىشقانب ناك هنكلو . . ىشقانت نأ نم هفئا هرظن ىف ةيسنجلا
 ؟ لالخ ما مارح وه له .. بح ... ةتفطاع ..

 ىدتعي هنا مث .. مارح هنا نولوقي ساثلا لك .. مارح هنا

51 

 أ ىف تودع

 هيف نآل * مارح ريغلا قوقح ىلع ءادتعالاو ؛ رخآ لجر قح
 ا

 7 ةيلع ىدتعا ئذلآ ريَغلا قحوك ام نكلوس

 .. رخآ لجرل كلم ةارملا هذه نا
 اهنا .. اعاذم تسيل اهنا .. لجرل اكلم ةأرملا نوكت فيك

 رتخت مل لب .. بح الب تجوزت دقو .. ةلئتسسم ةلماك يمدح
 .. جوزتن نأ بجي ناك اهنأل تجوزتو .. اهل هوراتخا الك
 بحلا نم اهعنمت ال ةفيظولاو. . ةفيظوب باشلا قحتلي امك ام

 .. ةكرشلا ريدم تناخ اهنا ربتعت ال بحت امدنع ةفظوملا نا .

 سيل جاوزلا اذهو .. 8 ىلع ايدتعم اهبوبح ربتعب ١
 اذهو .- ٠ ةايحلا ىف ىعسللو 6 دالوالا ةيبرتل ةكرش ... ةكرش ى
 :... قطنملا اذه فاقيو ... ى 1! .ةكرشلا ريدم رجب جونا
 نطيو .. هتريحل باوج نع ثحبي ةنأك ءامسلا ىلا هينيع 5

 : خارصلاك دب
 هنا .. ةكرش درجم سيل هنا .. هفيظو سيل جاوزلا .. ال

 كبحب ىدتعت ال تناو .. دحاو ىعامتجا نايك ىف نيصخش بو.
 كنإ « هدحول جوزلا ىل

 هدر قرخأ ةرم برهيأ مث ..: اهيلا ةوغيل. + هيح ةبلغي نأ كئلب
 وهو .. ىرخا ةيحان نم هدشي مارحلاو ةيحان نم ءدشي لالحاا
 .. لسلاب بيصا .. ضرم .. هتريح لمتحي دعب ملو .. رثا٠
 .٠ توملا ىلع مفرشأ' نيج ةيتلرأ ىف نعمت لسلا كرب

 .. هشقارف ىف دقار وهو هترايز ىلا ثبهذو

 :رفضالا ههجو ىلغ لطت ةفيعض ةماستبا ةيتفش ىلعو ىل لاقو
 كارتفلا اهنا .. اهتسشع ىتلا ةديعسلا ترتفلا ىه ام ملعتا
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 .: هللا ىلا ىحور تصلخو ؛ ىشاقنلا نغ ىلقع اهلالخ فك ىتلا
 عتمتن ىتح انلوقع ىغلن نا بجي اذذأ ودبي ٠ تادهو « تناكتساف
 ٠ نانيالا حازب

 : هيلع قفشأ

 ناميالا ىلا نولصي حورلا ةمدخ ىف لقعلا نوعضي نيذلا نا
 . نوبعتيو . نوراتحي « لقعلا ةمدخ ىف حورلا نوعضي,نيذلاو ٠.

 : لاق
 !؟ ؟ دصقت ادام -

 : تلق
 ركفت نا لبق هب ملست نا بجي : سفنلل ةحار ناسيالا نا -

 ءاوذلاك ناميالا نا .. ناميالا اذه دودح ىف ركفت كلذ دعب
 . هللا وه انه بيبطلاو . . بيبظلا كل هبتكي ىذلا
 ةيفيكو هئابكرم نع لأست ال ... هلوانتت نأ لبق ءاودلا
 اهيرو .. ايئايميك تسل كنا +. ثرتحاو 2 ..' كلاما ولو
 .. ءافشقلا كيلع زعو ؛ ءاودلا ضفر ىلا « لاؤسلا كب ىدا

 ةليزهلا هديب ىدي ىلع ضبق مث ؛ ىنمهفي مل هنأك "ىلا رظنو
 : ناعملت هائيعو لاقو 4 ةقورعملا

 ؟ مارحلاو لالحلا نيب قرفت

 مارحلاو لالحلا نيب قرفت ىتلاو اهاقلتت ىتلا ميلاعتلا نا
 نومتحي مهنا .. رورملا نيناوثك اهنا .. عمتجملا ميظنتل تعضو
 سيل لامسثلا ىلع ريسلا نا عم ؛ نيميلا ىلع ريسن نا انيلع
 مفطصي ال ىتح نيميلا ىلع ريسنو مالكلا عيسن انئكلو , . اليحتبسم
 ساما .. عمتجملا تاكرحتل ميظنت درجم هنا .. ضعبب انضعب
 . . ريمضلا ىمست هللا نم ةسمل هيف ىمدآ لك ناف .. درفلأ ةبحان
 وه لالحلا .. مارحلاو لالحلا نيب قرفي ىذلا وه ريمضلا اذهو
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 كريغ ىذؤي وأ كيذؤي ام ؤه مارخااو ؛ كريغ وأ كسفن ىذؤي
 .. ىذا نم كتافرصت هببست امل ىساسح سايقم وه ريمضلاو .

 * سثغترب وهو .لاق
 ٠.٠ ريمض الب دارفا كانه

 5 : تلت
 .. ةلكشم مهل دعث ملف .. هلا مهنع ىلخن دق ءالؤه

 تقرب مث ٠ هيتفمث ىلع قزمتت ةفيمضلا هسافناو اليوط تكسو
 : دحا هعيسي نأ دمعتي ال هنأك لاقو ؛ ارون هماما نار هناك هان

 ' ., سثاقنلا لمتحت ال ةدحاو ةقيقح كانه

 ة هاجد

 : ليخنلا ههجو وسكي ةماستبا لظو لاق
 11 تولا تب
 : الئاق « فنعب ىدي ضيقي داغو ؛ ةدحاو ةرم ىلا تفتلا مث

 5 اذلمل ئرقتا ++ كوملا ديزا ىلا

 : ىتماستباب هنع هفرا نا لواحاو هدي ىلع ثبرا اناو تلت
 8 اذامل

 : لاق
 ٠.٠ و ٠. مارحلاو لالخلا وه ام فرعاسع توملا ذعب ىنال
 : خرصو ؛ امهقيرب دنشاو هيئيع عاستا دادزا مث .. ةهرد تكسو

 >2 2 ةعنولا "دع كال له د عكزعانع له ع
 : ةعرسب هتعطاقو

 :. فرعتس ,. فرعتس .. مهن

 : متمثو « ءايعا ىف ةداسولا ىلع هسار ىثلاو
 1: قوش لاح

 5ا/

 | كدسج سيلال)



 كدسج نيل ٠٠ ال 2

 /1١551 .٠ ماع ىف كلذ ناك

 سيوسلا ردنب ةباين ليكو لازإ ال تنكو

 تم ىناثلا رودلا نمءاهسفنب تقلا ةأرما نأب ةراشا ىننءاجو
 اهلا وثأ ذخأ ءاثثا كلذو © راحتتالا ةذشاق يللا

 ىئثثتبونلا طباضلا ةفرعمب
 - : رومأملا ةفرغ ىلا تلخدو « سيلوبلا مسق ىلا اروف تلقتناو

 زارطلا ىلع هيراش قلطي نا لواحي لجر هثا .. هفرعأ تنكو
 هتايل ىوليو ؛ ىكسيولا بزشيو « بيابلا نخدبو « ىزيلجنالا
 طابضلاب الصتم سيوسلا ىف هنمع مكحب ناكو .٠ ملكتي امدنع

 ٠+ مهل اديلقت مهب هلاصتا هدازو :٠ لالتحالا طابض .+ زيلجتالا
 مسق دونجو طابض لك نا عقاولأو .. اكبترم رومأملا ىتلبقتساو
 ذخا ءانثا راحتنالل ةارما ةلواحم ناف < نيكبترب اوناك سيلوبلا
 دلل تضرعت اهنا « نهذلا ىلا ردابتي ىذلا هانعم © اهلاوقا

 لاجرل اقرا ببست نأ نكمي ةريطخ ةمهت ىهو .. اهيلع ءادتعالاو
 . .٠ ةبايللا اجو ىلا تلو لذل 6 .سيلوبلا

 ىلوتي_ اك ىذلا طباضلا وه اكابترا عيمجلا دشا ناكو
 طباض وهو .. ةذفانلا نم اهسفنب ىقلت نا لبق ةاتفلا باوجتسا
 :ةحلا طابض ناكو : . سيلوبلا ةيلك ال « قوقحلا ةيلك ىجيرخ نم
 لوصاو « ةيركسسعلا حورلا مهصقنت مهتأب مهئالمز نم نيمهتم
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 تا( وزجعبا نأ اذهل قلل
 + ةحنج ىلا ةيانجلا اولوحي

 امدنع سيلوبلا لاجر ةداع تناك امك ؛
 نم' تايانجلا نوبطشيف « نمالا بابتتساب سانلا عانقا نولوا

 0. مه
 مل ةاتفلا نا ىل مسقي ؛ هلاسا نا لبقو ؛ اروف طباضلا قلطناو
 اهل ررحي ناك هناو ؛ اهيلع هدي دمي مل ادحا نأو ؛ ضرع
 اهسنفنب ئقلتو « هبتكم مامأ نم زفقت اهب ءىجوف امدنع درشت رضح»

 ىعم ءاجو « ةرحتنملا هيلا تلقن ىذلا ىفشتسملا ىلا تلقتناو
 © ةميلس ةاتفلا تدجو ةديدشلا ىتشهدلو . مسقل! طباضو رو

 + ةذئلنلا مم تلقس اهنأ تيلعو 6 ةطيسب نقوكح الا ديبص غل
 اذامل اهتلأسو توملا نم تجنف ؛ بشخلا ةراشن نم توك ىلع ةسلاج

 : تلاق نأب تفتكاو « نأ تضفرف ؛ راحتنالا تل
 ! ىتيند نم هناقهز . . ىديس ايادبأ

 85 : حاحلا ىف تلق
 5 هيا نم هناقهز -
 : ددرت ىهو تلاق
 ٠ ىتدقيع نما
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 ل
 ده عوضوملا اوربتعاو ؛ هطابضو رومأملا هجو حارتسا انهو

 قلحبا ةاتفلا عم ىدحو تيقبو 6 اوفرصناو « مهل ةيسنلاب ىهتنا
 رفصا هجو ٠٠ اهينيم نم اهرس طقتلا نأ لواحجا ىناك اههجو ىف
 « عصان امهضايبو ؛ نكاد ايهداوس « ناتقيمع نانيعو .؟ ليحن
 . ١ يدجحتلاب فوخلا امهيف طلتخي

 سموم .٠ سموم اهنا دحا ىل لوقي نأل ةجاح ىف نكا ملو
 تنك دقو .. اهتفرخ ىلع لدي اهيف ام لك نا .. ةصبخر ةفرتحم
 رهاوظ نم ةرهاظ نهربتعاو تاسموملا ىلع فطعلاب رعشا اهئاد
 مايالا كلت ىف لانقلا ةقطنم تاسموم تناكو .. عمتجملا داسبف
 *« زيلجنالا ىلع ةروث كانه تناك دقف .. كئض ةلاح نزتجي
 + سيوسلا ةنيدم ىلا دونجلا لوخد مدعب ارمإ ةدايقلا تردصاو
 تدسكو .. ىلاهالاب كاكتحالا نم افوخ تاركسعملا لخاد ءاقبلاو

 تملع نا دح ىلا ؛ سؤبلاو ؛ عوجلل نضرعت . . تاسموملا قوس.
 ءايخ ىف ميقتو تاركسعملا ىلا اييمدقب ريست تناك نهنم ةارملا نا
 مث .٠ ايدنج نيريشع نيب اهدحو .. نيعوبسا وأ اعوبسا دونجلا
 مادقأ ىف اهئاد ريسي ءاغبلا نا .. دوقن نم مهنم ةعمجت امب جرخت
 .٠ لالتحالا

 .. ىفطع نم اديزم ةاتفلا هذه تراثاو

 سسافنا نم : ليحتلا اههجو ىلعو ؛ نيتقيمعلا اهيئيع ىف ناك
 .٠ اهذاقنا ىلا ىنزفحو ىتيناسنا راثا ام « ءاقششلاو سؤبلا

 ودبيو .٠ ديدج نم اهلأسا تادبو ؛ ىبتكم ىلا ىعم اهتذخاو
 ىنا تظحال نا دعبو « هطابضو .رومأملا فرصنا نأ دعب تنأمطا اهنأ
 نم ةثالث كانه نا ىل ٍثلاق . . ملكتت تادبف « مارتحاو ةقرب اهلماعا
 اهيلع اوضرف اهوار املكو ٠ اهثودراطي ىرسلا نسيلوبلا لاجر
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 اهم نوكي ال ةريثك انايحاو . لاير .. لاير فصن .. +
 نوهجويو ؛ اهيلع نوضيقيف غ١ نوقدصي ال مهنكلو ؛ دوقنلا نم

 .نيع وبما وأن اهويسا نجشلبلا نم : اهب نوقليو :. ذرشتلا ةمهت اما
 ىه هذه ثناكو .. ةيناث ةرم اهنوقحالب ىتح جرخت داكت الو

 نا تررقو .. قطت ملف .. اهيف اهيلع نوضبقي ىتلا
 .. ةذفانلا نم ابسفنب ثقلأف « اهتابح نم صاخم»

 نيذلا سيلوبلا دونج نم ةاتفلا هذه ذقنا نأ تررقو .. ترثو
 نا سيلوبلا لاجر قح نم سيل نا ملعا ثنكو .. اهنودرال»
 ناك نم ىلا هجوت ةمهت درشتلاف . , ةارما ىلا درسشتلا ةمهت اوهجو
 اهل لمع ال ةارملا نأب ضقنلا ةيكحم تمكح دقو .. ةل لبع ال
 سيلويلا نكلو .. درشتلاب ماهتالل اعضوم ادبا نوكت الف ؛ الا

 © اهعبتتي ناك ول ىتحو .. ضقنلا ةيكحخم ماكحأ عبتتب
 ةمكاحملا ىلا مدقت نا ىلا ةاتفلا نجس اذا ائيشيرسخي

 ةيكحم ماكحا اضيا ذقناس لب .. بسحق ةاتفلا ذقنا نل ىنا
 هه: :نضقثاا

 كمي .. نيدهاش ىمست نا اهنم تبلط مث : اهلاوقا تلجسو
 . ةوشر اهنم اوذخأي نا اودوعت سيلوبلا لاجر نا ىلع ادهسشي

 امهل سيل .. اهتئيب سفن نم اناك امهنكلو . . نيدهاست تنيعو
 « امهئاعدتسال سيلوبلا ىلا اجلا نا بجي ناكو ؛ ثباث نا

 تابلط ذفني نلف ؛ هدض نيدهاش نانوكيس امهنا ملعي سيلوبلا
 ماعدتسا نيح ىلأ خوتفم قيقحتلا رشحمو « مابالا ترمو +. ةبايثلا
 ,. نيدهاشا

 .. ىبتكم ىلع ددرتت ةموطف تناك مايالا هذه لالخ ىفو
 ٠ اهلاخ نع اهلاساو:« مارتحاو : ةفاشبب ايئاد اهلبقتسا تن

 لكل



 ةداين ليكوو ءاسنلا نم عوفلا اذه نيب ادبا موقت ال ؛ ةقادصلا نم وأ .. ةفلالا نم عون اهنيبو ىنيب اشنو .. اهل ىتيامح ىلا اهنئمطاو»
 نهدي ناك ىباب ىلع نيعملا سيلوبلا ىركسع نا ىتح . . ىلثم
 , . اهثيبو هنيب تلح نأ الا هنم اهذقنيإ ملو ؛ ةفصاعلا هنأك ةأجف اههجو ىف بهف + ىتراجبس ىل لعشتو + ىبتكم ىلع نم تي ا : - يب ىلع نم تيربكلا ةبلع طقتلت اهآر امدنع هباصعأ ةرم دقفا مث .. لوخدلاب اهل عمسي نأ هرمآو هرهنأ ةرم لك ىفو ؛ اهعنهي نا لواحي ةرم لك ىف ناكو - + ىبتكم ىلا لوخدلاب اهل ىحامسلا

 1 :. اهسفنل اهبارتخا ايلا: ذيع ئلغلا : ةديسك اهلماعا نأ لواحأ تنك دقف ؛ ىتراجيس ىل لعشت نا تلواح امدنع ةاتفلا نم بضغا ملو .. ةباينلا لاجر ةبيه ىلع هتريغ ةيف تردق دقف ؛ ىباب ىلع فقاولا ىركسعلا نم بضغا ملو
 اينعلو .. تبهذ نيا ىردا ال .. ةموطف تفتخا ةأجف مث

 1 .. ةيرشبلا ذاقنا تيسن .. اهتيسن مايألا و .. ىبتكم ىلع ددرتت دعت مل .. تفتخا
 . تامهتملاو نيمهتملا نم تاثمو ةديدجلا ثداوحلاو مئارجلا نم تارشعب ىتايح تطلتخاو ؛ ضقنلا ةمكحم ماكحا ذاقنا تيسنو
 تنك دتف ؛ ىلوح تفلتا نكا مل ناو ىنكلو .. ةباينلا لاجر ةبيه لع اصرح ىلوح تفلئا ال اناو تلخدو ؛ حابص تاذ ةمكحملا راد ولا تهجوت .. روهسف ةعبرأ طقف .. روهش ةعبرأ دعبو ؛ مث

 ةيكحملا هيفوب ىرآو ٠. مهئاعدتساو ةسلجلا راظتنا ىف ةيكحملا ملس تحت نيموكم نيمهتملا ىرا .+ ىلايخب هارا .. ىلوح ام ىرأ
 .. و ... نييمومعلا ةبتكلا بتاكم ئراو .. لامسشلا ةيحانلا ىلع

 :حيضح اهئاث انوص تعمس ةأجف مث .. راقوو ةبيه ىف ملسلا تدعصو

 لك

 .. هيبلا ةداعس اي . . هيبلا ةداعس ايد

 ,سيلوبلا ىركسعو : ىوحن ىرجت ةآرما ثيارو ... تفتلاو
 يا ديرث ةملظم لمحت ةارما اهنا تدقتعاو .. اهعثمي نآ لواحي
 .٠ ةلادعلا لاثمتك + ايصتنم ملسلا ىلعا ىف تفقوف ىلا اهعقرت

 ١ ىوحت ىرجت ةارملا كرت ؛ تققو دقو ؛ ئركسعلا ىئآر امدنعو
 : حيصت لازت ال ىهو ؛ "ىلا ثاجردلا تدعصق

 «+ 'هيقلا اهتم اين ئ+ ةدزبلا ةداغجم ادع
 اهعفرت ىتلا ةملظملا رظتنا لازا ال اناو : اههجو ع كيرظتو

 2 “يلا

 : ددرتو ءايح ىف تلاقو "ىلا ترظنو
 .. هيبلا ةداعس اي كيزا
 د
 .٠ ةموطف اهنا . . اهتركذتو

 .نيب نم جرخت داكت ال ؛ ةعيرس .ةفيفخ ةماستبا تيستباو
 يتفق

 * درت ىهو.ىنكفاصتل ”ىلا اهدي ةموطق كتقمو
 .. هيبلا ةداعس اي كيزا

 ىنم ىوقأ ساسحا ىنعفد ةأجفو .. ىدي اهل دما نا تممهو
 نيموكملا نييهتملا تيارو .. ىلوح تفلتا نا ىلا
 جرو .. ةبيجع تارظن ىف "ىلا نوعلطتي
 اطتي ؛ هاف ارغاف فقاو هيفودلا لماعو .. ”ىلا

 9 ؛ "ىلا نوعلطتي نويمومعلا
 .٠ تفخو .. ابيهر اريبك ائيش نورظتني مهنأك .. نوعلطتب مهلك
 .. تنخ مم ردا ال

 - اهحفاصتل ةموطق دي وحن قيرطلا فصتن» ىف ىدب تناكو

 انكر



 ؟ ةيوطم خفاتطاا ملأ... ئدي تيحتس < اهتبيعش .٠٠ ةاجفو

 .٠ تدعصو .. ىرهظ اهل ترداو

 ادتامئادل

 دس زيشع نم رثكا « نآلا ةثداحلا هذه ىلع تزم دقلا

 ىردص ىف ىولتي ءىشب تسسحا اهتركذ:
 .٠ امد فزنيو ىبلق ىف

 ؟ .. نابجلا اهيا « اذامل .. ةموطف حفاصا مل اذامل
 اةبيه ىلع اصرخ اهكئاصا مل ىناب ىسفن عئقا نأ لواخاو

 “ ىردض ىف ىولتي ىذلا ءىشلاب رعشأ ثلز ال ىنكلو .. ةبايثلا
 .. امد فزنيو حتفني ىذلا حرجلاو

 .٠ نابج ىنأب رعمشأ تلز ال

 ًاءلكو

 نوناقالب عسنب عوجب حجمه

 ٠. نداعملا ةكابسل ريغص عنصم ىف لمعي .. ليلخ ىطسالا
 ماظنب لمعي وهو .. ةيئدعملا ىناوالاو كوشلاو قعالملا عنس»

 ريظن « جاتنالا نم ةنيعم ةيمك عنصملا بحاصل مدقي ىأ .. ةلواثملا
 هنكلو .. ابترم الو « ارجا ربتعي ال غلبملا اذهو .. نيعم غلبم

 .. احير ردتعي
 نم انيعم اددع . هنطو نم  مدختسي ليلخ ىَلتَدْنالا ناكو

 ةميق نم مهروجأ مهل عفدي ىذلا وهو « مهراتخي ىذلا وهو « لامعلا

 اروجا امئاد عفديو نسلا راغص نم الامع امئاد راتخيو . . ةلواقملا
 +: هلابغ بري ليلظ نطسآلا ناكو « ةقيئمن

 ٠٠ راذئا الب مهدرطيو .. مهروجأ نم مصخيو

 ملو .٠ نوناقلا فرعي نكي مل هنا عقاوو . نوتاق همهي نكي مل

 ىا ىلا وا نوئشلا ةرازو ىلا بهذي نا اموي رطضي ملو .. هارتب
 سحي ليلخ ىطسالا نكي ملو .. نوئاقلا فرعي نأب هبلاطت ةهج
 ناك .. سكعلاب . . ساق هنأ دقتعي نكي مل .. هلامع ىلع هتوسن.
 مهبحي هنأل مهبرضي هنا دقتعي ناكو .. العف مهبحب .. لايعلا بحب

 هذا © مهبحي هنال مهدرطيو .. مهبحي هنأل مهتابثرم نم مصخبر

 هسيئر ناكو .. ريغص لماع وهو هبحي ةسيئر ناك امك « مهبحي
 لوسكلا لماعلا درطي هاري ناكو « هرجا نم مصخيو « هبرضي

 ىطسألا حبصأ دقو .. هلامهاو هلسك نم لامعلا ةيقب ىمحيل لمهملا
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 « ةلواقملاب لمعي حبصاو . . هتعانمد لامع رهمأ ... اريبك الماع ليلخ
 رس نأ دقتعي لازي ال وهو . . لامعلا نم اددع هنطاب نم رجاتسيو.
 لماع وهو هيلع لاهنت تناك ىتلا ثيلالشلاو تاغفصلا وه هحاجن
 نا نم هفوخو .. هرجا نم ءزج مصخ نم هفوخ مث .. ويغنص.
 وهو .. ارهام الماع هنم لعج ىذلا وه فوخلا اذه .. درطي
 « مصخلاو ©« برضلا اوفاخي نا .. هوفاخي نأ هلامع لك ديري
 ., ةرهم الامع هلثم اوحبصب ىتح « درطلاو

 .. هنوبحي اوناكو . . العف ليلخ ىطسالا نوفاخي لامعلا ناكو
 ٠. مارتحالا هيلع بلغي ابح.

 ىذلا بحلا اذه .. هل هلامع بح نم قثاو ليلخ ىطسألاو
 ناك  ريغص لماع وهو  اضيأ وه هنأل .. مارنحالا هيلع بلغ
 .٠ همرتحباو هسيئر بحد

 دجلا ةيلامعلا نيثاوقلا تردص .. مث

 .. نداعملا ةكابس عنصم كلمت ىتلا ةكرشلا تيماو

 ةريح ىف لظ .. اماع امهف ةديدجلا نيتاوقلا ىطسألا مهفي.ملو
 اذامل ليلخ ىطسألا فشتكي ملو .. ابابض اهنيبو هنيب نأك ؛ اهنم
 نوللهيو اهنومهفي لامعلا لك نا .. نيناوقلا هذه مهف عطتسي مل
 اًذاملو ؛ اهيهفي ال اذاملف . لماع هرمع لوط .. لماع وهو .. اهلأ
 . اهب حرفي ال

 هنا .. لماع درجم سيل هنا ردقي نا ليلخ ىطسالا عطتسي مل
 . لامهلا عمتجم لخاد ةصاخ ةقبلم نولثمي تاوطسالاو .. ىطسا
 لثمي وهف .. لواقم ىطسأ هنكلو ؛ ىطسا درجم سيل اضيأ وهو
 نا عطتسي مل .. اذهل هناو .. تاوطسألا عمتجم ىف ىرخا ةقبط.
 حرفي نأ عطتسي ملو « امات امهف ةديدجلا ةيلامعلا نيئاوقلا مهفي
 امك اهيلع طخسي نا عطتسي مل ةئأ امك ؛ لامعلا لك. حرفي امك

 الامل

 + لامعا نشزأ ىف ةامدقو نقيفي.ةثآ' . , تاكرشلا باَحسا طخ
 لاقل نمار ةكفان: نم لطقا سنا زو

 نا دعب  ةكرشلل ديدجلا ريدملا نأ ليلخ ىطسألا همهف اب لكو
 ناك نأ لدب ؛ ىرهس بترمب لمعي نا ةيلع ضرعو ؛ هاداب س تأ
 .. ةلواقملاب لعب

 .. ليل ىطسالا مستباو

 ,ضرعلا اذه لثم هيلع اوضرع نيقباسلا ةكرشلا باحصأ نا
 قا اذه ينعم بترمب لمعلا لبق وز هنأ“ ..+ ةدبقي هلغفر,د +: ةيضفورز
 ,وحبصي هعم نولمعي نيذلا لامعلا
 امك .. مهيلع فرشي ناو ؛ مهنوؤش ىف لخدتب نأ ةكرشلا ريدم قد
 . هنأ اذه ىنعمو هسفن لمعلا ىلع فرشي نأ ريدملا قح نم حب.
 ىلع ةكرشلا ة نم ددشي  ليلخ ىطسالا ىا

 اموي هنع ىئغتست ناو .. هيف متحتت نأ عيطتستف « لمعلا رار-.ا
 ... دحلا اذه ىلا 'ةلمع نف هطيرخ ذدقفي نأ لقي الهيلا آل:
 ةكرشلا ةجاح نم : ةكرشلا ىلا ةجاح رثكا حبصي ن' لبقب الد
 نوعي نأ © ليوطلا ءاقسشلاو ليوطلا ربعلا اذه.ذعب لبتي الو : . هيلا
 .. ةزاجا وأ ةوالع ىلا جانحا املك للذنبل

 .. ميمأتلا لبق ليلُخ ىطسالا فقوم وه اذه ناك

 .. ريغت ءىثب ديدجلا ريدملا ثداحي وهو نآلا سحي هنكلو
 ن' . هثداحي ىذلا ريدملا عضو نكلو . . تريغت ىتلا نيناوقلا تسب!
 ضرعلا ىف ةصاخ ةحلصم هل نوكي نإ نكمب.ال ديدجلا ريدملا اذه
 نكمي ةكرشلل باحصا كانه دعي مل هنأ ابك +٠ هيلع ةضرعي ىذلا
 نّحرملا راب محي هنآ ': ,:هلالهتتساو! هيلع ةنكطيسلا !قدبضتي نأ
 . ةديدج ةنرو ؛ ديدج موهفم هل ديدجلا ريدملا هيلع هضرعي ىذلا
 .. هلبقتسم ىلع فاخي هلعجت الو ؛ هريثن ال

 نم حبصيو .. ةكرشلل نيعبا

 ايناس م كن
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 ديدجلا عضولا نم ليلخ ىطسالا همهف ام لوا وه اذه ناكو
 .. ضرعلا لبقو

 ,٠ جرخي ناك ئذلا خبرلا نع لقي نا بجي ال بترملا .. نكلو
 ٠ نيعم ىوتسم ىلا لصؤ ذقل .. هقح اذه .. ةلواقملا مالظق نم
 نيئاؤتلا نا .. ىوتسملا اذه ىف ىقبي'نأ بجيو .. هدكو'هقرعب
 نكمي ال .. اثيش هنم ذخات نا نكمي ال ةديدجلا عاضوالاو ةديدجلا
 ايلامسار الو « ايعاطقا سيل ةنا .. هاوتسمب طوبهلا ىف ببسنت نا

 . هدهجب هبسكي شرق لك .. هلامع ةيقب عم هيديب لمعي لماع ها ٠.
 .. ةدح ىف .. هبثرم ىلع ريدملا مواسي ذخاو

 اهحنمت ىتلا ايازملا هل ددعي ذخاو : بترملا ةميق ربدملا هل ردقو
 ىف كارتشالا .. لمعلا تاعاس ضيقخت .. ةديدجلا نيئاوقلا هل
 ىطسأآلا مهقو .. و .. تاوالعلا . . ةيعامتجالا تانيمأتلا .. حبرلا
 . بترملا ىلع قفتاو ... رثكا نيناوقلا ليلخ

 سحا .٠.٠ رثكأ مهنم بيرق هنا سحأ . . هلامع ىلا داغ امدنعو

 ىلع ممصي ديدجلا ريدملا .. نكلو .. مهعم حرفو .. مهتحرنب
 رشع ةسمخ نع مهرامعا لقت نيذلا راغصلا لامعلا نع ءانغتسالا
 +. قوناقللا؟ اذامل .,..'اناع

 ذدم مهبيردت ىف ادبن مل اذا نيينهملا لامعلا قلخن فيك نكلو
 ادب .. ةعباسلا ىف وهو ليعلا ادب هسفن وه هنا .. ةعباسلا نس
 عفترا مث .. هافق ىلع هبرضي ىطسالاو .. عنصملا طالب سنكي
 عطقلا لقنيو ؛ لمعلا تادعم هلواني ىطسالا بناجب فقي ادبف ةجرد
 هافق ىلع اضيا هبريشي ىطسالاو .. ناكم ىلا ناكم نم ةعونصملا
 .. ارهام الماع حّبصا !اذكهو .. نر...

 ليتحت ال مهتحص راغصلا لامعلا نأ .. ليلخ ىطسا اي ؛ نكلو
 .. قزرلا ىلا مهنم جوحا رابك لامع قزر نوذخأي مهنا مث ٠.

 ام

 هللا دمحلاو لغف نيمذال

 + ليتخ ىليضألا عَرَمو
 رابكلاو .. ديدحلا اولكايب لوذ .. بمبلا ىز مهتحم لايغلا

 اوعلطيد .. دادج لامع علطن اننا مهملا ..
 . مهرغص نم شوملعتا ام اذا ى

 : ريدملا مستبأو

 . بيردتلا زكارم ىفو 55 سرادملا ىف اوملعتي

 : هيفتك ليلخ ىطسالا زهو
 هر يلاباف فيااخ

 م! .. لافطالا ليغشت مدقب « امامت ليلخ ىطسألا عتقي
 . . احلاف الماع جرخت نا نكمي بيرذتلا زكارمو سرادملا نأب عئنشب

 ! فوشن املأ... ن

 .. هليع ىلا داعو

 .. ليعلا ىلع هتريغ .. ليلخ ىطسالا ادبا هدقفي مل ءىشو
 وهو ٠.٠ هتعتم وهو ؛ هفرش وهو ؛ هتمارك وه هل ةبسنلاب لمعلا نا

 ةدحاو ةقيقد عيضي ال .. ادهي ال ميمأتلا لبق ناك امك « ميمأتلا دع
 نأ هعم لماع لك نم ديري وهو .. لمعلا ريغ ىف لبعلا ت
 نوكرحتيو .. نولساكتيو .. نوئواهتي لامعلا نكلو .. هلثم

 ٠. ويلوي 217 عراسش ىف نوشمتي ميل

 : ليلخ ىطسالا خرصيو
 هتالت دخاب تنك كنس ىف تنك امل انأ هد .. كرحتا داو اي

 .٠ كرحتا . ٠ شرق نيرشعب علطتب تقولد تثاو .  موبلا ىف غا.

 دوعي نأ مهنم لك ثبلي ال مث « نوكرحتيف هتونص لامعلا عمسيو
 عقفصيل هفك ليلخ ىطسالا عفر ةرم ىفو .. هلّساكتو ةئثواهت ى
 لاقو « هعفصت نأ لواحت ىتلا ديلاب لماعلانك هسماو « لابعلا دحا
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 . نقحصي ام .. ىطسا اي ىد تاجاحلا الب
 . ماعلا ىف نرصو .. ىطسألا نجو

 .. اياعم لغش و ا

 .+ نفيا اينرضلا عوتمتو 0 ثلا عونمم

 : ىلعسالا خرصو
 لام اوقرسيب .. هيمارح لود .. ىازا مهلغشناح لامأ

 .. ىمارح ىقبي « هتيموب ضبقيو شلغتشي ام ىللا .. هموكحلا

 ٠ ىبرتي مزال .. قرسيب ىقبي
 * درلا هءاّجو
 ! نوناقلاب

 .. نوناقلا سردي ليلخ ىطسألا ادبو
 هنآل نكلو .. لامعلا اهب بقاعيل نيناوقلا مهف ىلع لبقي ملو

 نوكي نأ نود لامعلا نواهت رمتسي نا ىشخ .. هسقن ىلع ىشخ
 سصأيق مهليغشت نم سأيي نأ ةجيتنلا نوكتف مه-واهتل عداريكانه
 الماع رخآأ وه حبصي . . مهنواهت ىف مهكراشيف ؛ هسفن لمعلا نم
 . ىربكلا هتعتم اضيا دقفيو . . هتماركو هفرش دقفيو .. انواهتم
 ايلخ ىلطتسألا جو ٠ . لمعلإ ةعثم . . اهلو اهب ىقيعي ىثلأ هتعتم
 نواهتملا لماعلا جلاعي نوناقلا .. ةلاح لكل اجالع نوناقلا ىف

 ررقو .. و .. و .. درطلابو .. هبترم نم مصخلاب هجلاعي
 هتوسقب فرعو ... العف هقبطو .. نوناقلا قبطي نا ليلخ ىطسالا
 .. لامعلا نيب

 لائيعلا ناب سسحي ناك هنكلو ؛ هتوسقب افورعم امئاد ناك دقو
 سحي هنا .. مهبحب سحي ال نآلا هنكلو .. هتوسق مغر هنوبحي
 هدض نوبتكيو .. ريدملا دنع هل نوسديو .. هنوهركي مهناك
 ديم 7 ىو و3 قيراقتلا

 رسأيِزو
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 . مهملا :. لايملا ةقركل

 . نكلو .. هيف مهكراشي الو ؛ مهنواهت ىلع رتستي الأ و
 .. جتنملا داجلا لماعلل تآفاكملا حنم اضيا حيي

 او .. نيدجملا لامعلل تآفاكم بلطي ليلخ ىطسألا ادي
 ةافاكم بلطم ٌوهو هدوقت نا هيطاوعل كرتي ال ناكو .. انين

 نا ةفطاوعل سيلو ةلمع ىف لخد اهل سيل هفطاوك ... لايعلا ددا
 . جتنم ريغ لماعو جتِنم لماع لامعلا دحال ةأفاكم بلطي وهو هد

 .. هنوهركي لامعلا نأ سحي لاّزي ال وهو
 دقف .. ارشك اناسنا حبصي نا ىلإ ىساسحالا اذه هب

 ٠٠ هحرم دقفو ٠: ةيلاعلا هتكحض دقفو . . هقتما
 ب ىلا داع آذاف « 'مئاد نيبجاحلا بظ## لمعلا ىد
 ول ظططشقي <, ةرتونج ةةباضفاو 6 قي ةركتو .ديحعو ىاسلا

 نمتحاو .. ءاكبلا ىف ةيغرب سحي مث ؛ هدالوأ ىف طخشيو ٠ ها
 2غ ادع لك

 6 هيلع فرشي ىذلا مسقلا جاتنا نأ وه ؛ هضوعي ام لكو
 ع ىف نوفورعم هلايع :ناو ماسقألا عيمج نيب جاتنا

 م جاتنالا ئف ةقدو اماظن لابعلا رثكا مهئاب تاستسؤلا
 بودنم باختنال « عنصملا لخاد تاباختنا ترجو .. ماع رم
 +: هتسفنا ليل ئطسالا حشري'غلو .: ةراذألا نساجم نغ
 مهلثمي هلثم ىطسا نوديري الو ؛ هنوبحي ال لامعلا نأ فرعي هنا
 ٠ مهلواهت ىلع رتستي ىطسا نوديري مهنا . ةرادالا ىسلج»
 . مهجاتئا ىلع مهبساحي الو مهتاوزنل عنخ

 .. هسفن حشري نأ هنوجري لامعلا ضعب هءاجو

 نواهتي ىتح هيلا برقتلا نولواحي مهنا ؛ نوقفانملا ءالؤه . . ال
 هنوجري .. هل اوديكي نأ .. هوعدخي نا نوديري مهلعل وأ + مبيع
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 هوؤحضفيل طقسي هوكرتو هنع اولخت لبق اذا ىتح هسفن حشري نا
 . ةكرشلا ىريدم ماماو تاوطسالا ةيقب مام'

 .. نونظي امم ارذح رثكاو لقعا هنا .. ال
 و .. تاباختنالا توجو
 ٠ ليلخ ىطسألا زاف

 .. قدص#
 مأو .٠ هسفن حشري مل هنأ مغر

 + هثويحي مهنأ ٠٠ نومستبيو .. ةنوئنهي لمعلا ةلوح فتلاو
 ائيع تقرورغاو .. دحلا اذه ىلا هنوبحي مهنأ ملعي نكي مل

 .. هتماستبا هتشحوأ دقل .. مستباو .. عومدلاب ليلخ ىطسالا

 اليل

 ةقفانملا

 اهرعسشو ؛ مونلا صيمقب اهتفرغ ىف ءىجتو حورت
 اهاتفسشو اهينيع قوف نادقعم اهابجاحو « اهتيبج

 نأ لواحت اهنأك « اهيعارذ قوف اهعباصأب طغضتو 4« ناتمو.

 :.. اهقورع ىف مدلا قئخت

 كتاساجو ؛ ملقو قرو نع اهبالود ىف تثحبو . . تفقوت ةأجف مل
 باتكلا تبذج مث « طئاحلا ىلا اهرهظ تدنسا”هريرس ل
 هقوف تعضوو ؛ اهيتبكر ىلا هتدنساو « ةداسولا تحت عوسو
 راتختل فقوتت نأ نودو « ددرت الب .. بتكت تادبو « ةقرولا
 تناك اهنأك « ملقلا فرط تحت نب قفدتت تاملكلا نأ .. 1
 .. ةظحللا هذهل اهنزتخت . . ليوط نمز نم اهئزتخا

 ١ يزيزع .+

 ركفاو .. ركفاو .. ىتفرغ نم جرذا ال انأو عوبسا ىلع ىضم ١
 تسل كلأل اهبر ٠ ىنسفت ىف ركفأ تنك اينأ ( كيف ركفا نكأ ملو .

 له .. كتدحا ىتلا ىسفن .. ىسفن ىه ىتلكسشتم نكلو .. ىتلك
 عادخلا اذه لك ! ؟ كبحاو ةلافسلا هذه لك .. ؟ كتببحا ةقينح
 . ؟ كبحاو .. بذكلاؤ ةلاذنلاو ةينانألا هذه لك ! ؟ كبحاو

 نوكأ دقو .. كلثم اناسنا بحا نأ ليدتسم .. ليحتسم ٠
 .٠ مرجم « باذك ؛ لفاس كنأ فرعأ نكا مل ول «.ئبخ ىف ةروذح
 ماما بحلا اذه رربا فيك .. ىرذع وح ايف .. فرعا ىنكا
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 امول قحتسن ال كنا .. ال .. كبئاعا له .. كمولا له .. ىسفن
 ىف رح .. رح تنأ .. كمولأ نأ ىقح نم سيل لب .. اباتع الو
 ىتثلا ىسفن .: ىسفت .. انا وه. موللا قدتسي نم امثا .. كتلافس
 .© كتبحا

 ١. ىنا قدصا نا عيطتسا ال ىِنْكلو »
 ىنت» و سحا ل يلا :ةسطذلا/ لشيداك دقو ةنساهالا وهاب ساس اه لك نأ # .ىيقدص
 +: كل ىنح ..' بجلا' اذه ريس نغ ىسفن' قاكغا ىف ثحتأ نا
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 ىف ةبلاط ىرمع نم ةرشع ةعبارلا ىف اناو ىسفن تيار دقل ٠
 تناكو .. ىمالحأ مسترا رمعلا اذه ىف تادب دقو . هيسنيللا ةسردم
 ةرايسس بكري © رمسأ 4 ليوط باش لإ : اهئاد ىمالحأ

 ىف وليك نيرشعو ةئام ةعرسب اهدوقي ءاضيب « دريبردنث »

 .. ءاوهلا ىف ريطي ىرعشو « هبئاجب ةسلاج اناو ... ةماسلا

 ىدامعملا ىف وأ ؛ مرهلا عراش ىغ رصق ىلا ىنذخأيو
 رصا تنك !ذامل ىردا الؤ .. ءاضيب ةعئار ةديس .. همأب ىئفرعيو
 املاد ىدترت ىمالحأ ىف اهارا تنكو .. رمسا اهنبا نوكي نا ىلع
 ىفو ؛ عرفا ةسمخ ؤلؤللا نم دقع اهقنع لوحو 4 دوسأ ابوث
 مدقتأو . . ساملا نم ريبك صف اهنم لك ىف ٠. متاوخ ةثالث اهعبصا
 دحا اهعبصا نم علخت مث ؛ ىنلبقتو اهئاضحا ىف ىنذخاتف : اهيلا
 . اهمامأ نم بحسنا مث .. ىعبصأ ىف هعضتو ؛ ةثالثلا متاوخلا
 لوانتنل « « دريبردنثلا ١ هترايس ىف ليوطلا باشلا ىنذخأيو
 ىف متاخلا ىلا ىدانلا تانب رظنيو .. ةريزجلا ىدان ىف ىاشلا

 ملحا نكا مل .. نقهسثيو ؛ ىنبحصي ىذلا باسشلا ىلاو ؛ ىعبصأ
 ىراو .. تاتنبلا تارظنب ملخا تنك ىنكلو ؛ لاجرلا تارظنب
 5 . ىملحب حرفأف « نهنويع ىف دسحلاو ةقوشلا
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 « ةرشغ ةسداسلا تغلب ىتح ملخلا اذه ىعم نفاغ دقو »
 « دريبردنث ١ ةرايس كلمي ىذلا ليوطلا باشلا .. تنأ ..

 ٠ كتببحاو !!

 » ىلاو ؛ كيلا ةدحاو ةرظن ىوسس كبح ىنفلكي ملو . . ددرتا مل
 .. ىبلح ةيقب مسرأل تعفدنا .. كعم تعفدناو .. كترايس
 كما نكلو .. ىساملا اهمتاخ ىعبضأ ىف عضت ىتح كمأب ىنفرعنا

 + كبذكبو ؛ كتلافسب عورزم قيرط .. ليوط قيرط رخآ ىف تنا“.
 . . تيدثم امم رثكأ هيف ىثا نأ عيطتسا ال قيرط .٠ كعادخ

 ثادب مث .. كبحب بذعثأ . ..بذعتا تادبو ١
 . بحلا اذه م.

 هاء اذبا كبحأ ملَو . . كبحا ال ىنأ تفرع . . تقرع ارب

 قج ىدبت
 . هروذج نع ىتامعأ ىف ثحباو

 ود

 . كتلئاع مسا بحا تنكو . . كترايس بحأ تنك دقل
 .. هيف شيعت ىذلا عمتجملا بحاو .. كعارث ب»

 ٠ كتببحا امل ةرايس كلمت نكت مل ول .. تنا كبحأ ال ىئا ...
 ىحا امل « نيدلا فرش ماسح ال ؛ ديخم دمحا كيسا ناك عل
 ىبح نكي ملو .. كتببحا امل ةريزجلا ىدان ءاضعا نم نكت مل عل

 اقافن الا كا .٠

 نكأ مل ىناف .. ىسفن قفاثا تنك ىنكلو .. تنا كقفانا مل ١
 .. ءارثلا بحا ىنا وا تارايسلا بحا ىنأب ىسفن ةجاوا نا عيطت-
 ةرايسلا ال . . ناسنالا كيف بحأ . . تنأ كبحا ىئثأب ىسفن تعنت

 . اهتقدص ىتخع ؛ ىربكلا ةبذكلا هذه ىلع تممصو .. ءارثلا ال

 . تبذعتو . . كبحأ ىنأب العف تنمآو . . اهب ثعنتقا

 أ. اايخا# ىخولط تيس دقل +: نئثنهه لها



 . ابح « رهاظتلا تيمسا .. ابخ « عمشجلا ثيمسسا »
 1 .. ىسفن تعدخ امدنع كتعدخ .. كتعذخ ىتلا انأو »

 ! ةقفانملا .. ةمرجملا « ةلفاسلا
 ل
 .. كبحا ملو .. كبحا ال ىنأب نآلا كل فرتعا ىنا

 هنكلو ؛ بسحف كل سيل فارتعا .. ىنحيري فارتعا وهو »
 اناو ةنئمطم مانا نا نآلا عيطتسا ىنا .. ىسفن ماما فارتعا الوا»
 ىسفن .. كلثم الفاس اناسنا بحت نأ نكمي ال ىسفن نا نم ةقئاو
 ىلا كلانه ام لك .. دحلا اذه ىلا ةناهملاو فعضلا نم تسيل

 ىنأب اهتعنقا موي ؛ اهتعدخو « ىسفن ىلع تكحض . . اهيلع تكدض
 نا .. تولشلاب كبرضا نأ نآلا عيطتسا ىنا .. ال .. كبخا
 باحصأف ؛ ةرايس ديرا تنك ناو . . ةطاسب لكب ىتادخ نم كجرخأ
 وس ىف نوعابي اوحبصا ةريبكلا ءامسالا باحصأف « ١ امسا ديرا تنك ناو .. ليشي نم افق ىلع .. نؤريثك تارايسلا

 ةايفهاف © ةريزجلا .ىدان ىف اوضع ديرا تنك ناو +. وتلا
 .. هيد نلع ةيسيئا نأ "الا مهتم دحاولا .ىثفلكي ال ؛ لينلا رصق عراش تانيرتف ىف ةيذحالاك نوربثك نوعوطتم ىدانلا

 .. هلل دمحلاو .. لفاسلا اهيا اعادو .. اعاذو 5

 ةقفص ترسخ نوكا دق .. ىبلق رسخا مل ىنكلو ةيراجت

 اع داع داع

 .. ةباتكلا نع تفقوتو

 .. هتأرق ام تداعاو

 رثذت تذخاو « اهيتفش تمزو « ةيناث ةرم اهابجاح دقعتو
 .. قيمع ريكفت ىف تحارو « ةيبصع تارقن قرولاو ملقلاب

 الك

 مث ؛ هتبتك ىذلا باطخلا تقزمو « اهريكفت نم تجرخ ةأجفو

 * امقر تراداو ؛ نوفيلتلا وحن تعفدناو « ريرسلا قوف نم تزفت
 ١ اهيتفشث قوف ةماستبا مسرت ىهو قيقر توص ىف تلات مث

 !! كلضف نم دوجوم ماسح

 للال



 همالسا نلعأ لجر

 ناسنا لك نا .. رثكاو .. ةصق نيبالم ةثالث ةرهاقلا ىف نأ
 ثعطتسا ام اذاف .. هجو فلخ ىفتخت ةصق .. ةصق اوه كب رمي
 رطخت ال ةايح .. ةبيجع ةايح تيار « هجولا اذه فلخ لطت نأ
 , ! لهذتو .. ةرهاقلا ىف شيعت اهنأ نكت مل ةايح . . كلابب

 ىتلا ةنيدملا ىف .شيعت ةبيجع ةصق تعمس املك لهذا اناو
 امهم ىناف . . الوهذم هلك ىرمع ىضقأس ىنا ودبيو .. اهيف ىشبعأ
 ىقبتس .. ةصق نييالم ةسمخ ىلا عمتسا نا عيطتسا نل تسشع
 .. دعب اهعيسا مل ةصق ايئاد

 .. كريئادلا نم باطخ ىف ىنتءاج ةصق هذهو

 دلاو:.. ىلودلا سيلوبلا دونج نم ىدنج باطخلا بحاص
 هلو ل ادبا فرعأ نكا مل ىنكلو .. اهفرعا هتصق هكراشت ىتلا
 .. ةايحلا هذه اههجو فلخ ىفخت اهنا  ليختا

 2: بالطقلا اذه عم اوارقاو
 اهيف تشع دقو .. بلقلا ذخأت ةنبدم اهنا .. ةرهاقلا تببحا

 مث .. لايخلاب هبشأ تناك اهيف ىبايآ لع .. باحسنلا قوف تيذب ةروحسم ةنيدم ىف ريسا ىنأك 'هئايحأ ىف ريسا ؛ ذوخام ىبلقو
 ةرهاقلا نم ةاتف دي.ىغ طقس .. ىنم طقس ىبلق نا فشتكال اموي ىلايخ نم ثقفأ

 ةهبحأ مل .. اهتببحا .. هيف تقسنا لايخ درجم ىبح نكي ملو

 الايك

 وجلا اهراثا ةوزنل عضخا مل .. رماغمك اهبحا مل .. حئاسا
 نلقعب اهتببحا دقل ال .. ةرهاقلا هب ىئتطاخا ىذلا ريثملا ىقرسشلا

 ةهناع + هلك رثبعلا اهعم :تءشع- ىناك اهتببحا ': .. ىيغو. لئاكب
 .. ةرهاقلا نم باش ىنأك وا « كرينادلا نم ةان:

 .٠٠ بحلا هنا .ئردا نا نود ... ةطاسب ىف بخلا للستو

 ,ز ىنأ اهمدقو ؛ ةلفح ىف انيقتلا
 ايداع اثيدح .. ثدحتن هلك ءاسملا انيضقو .. اهفرعي ةقيدح
 ّثاثاو ىهو ؛ هتتيدصو ىليمز  ةعبرالا نخن انيقتلا مث :.. ابذه+
 انحرو ؛ اندحو ائيقتلا هيلي ىذلا مويلا ىفو .. ىلاتلا موبلا ىغ
 ليوط ثيدح .. عطقني ال اننيب ثيدحلاو ؛ ةرهاقلا ملاهمب فوط

 اهنكلو ثدحتن' انك امع ركذأ الو .... هلك رمعلا رمتييبي,نأ نكمب
 هلك اثيدح ناكو .. كرمنادلا ىف تنب ىا نم ةفاقث رثكا 7. ةفقل
 ., ةفاك

 هل تناك ؛ ىتقرف ىف

 ىلا ىنتمدقو ٠. موي لك هيف ىقتلن اعوبسا كلذ دعب انيضتو

 نيب سلاج اناو رعشا تنك .. ةبيط ةطيسب ةلئاع .. اهتلئاع
 بورح الو ؛ لكاشم اهيف سيل ؛ ةنمآ ةولح اهلك ايندلا نأك اهدارنا

 ء.امثأن

 تكرتو .. ةزغ ىف ةركسعملا ىتقرف ىلا تدعو ىتزاجا تهتنا
 هبتنا نأ نود لب .. بح ةملك لدابتن نأ نود اهتكرت .. ىتبيبح
 5 .. اهبحا ىنأ ىلا

 ديعتسا ثادب .. ءارحصلا طضوو «دوئجلل طسو .٠ كانهو
 نأ عيطتسا ال .. مايألا هذه ريسأ ىسفن تدجو مث « اهعم ىمايا

 موي ىل دعي مل .. اهريغ ىف رّكفا نأ عيطتسأ الار. 4 اهنم ررحنا
 .. اهعم ةتيضق موي الا هيف .شبعاو هركذا

 ىئيب نكي مل هنأ ىسفن عنقا نا تلواخ .... ىسنا نأ تلواحو
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 ... ىلها نعو ىدلب نع ىتبرغ اهيلأ ىنتعفد ةقادص ىوس اهئنيبو
 عطتسا مل ىنكلو .. اريثك تلواح
 .. اهبحا

 تررف .. ىتقرف نم تررف نأ دح ىلا بحلا ةنهل ىب ثّدللبو
 ٠ اهيلا .. ةرهاتلا ىلا تدعو .٠. ىدنجك ئبجاو نم

 ساسحاب سحا مل ىنا لب .. ةرهاقلا ىف ءافتخالا لواحأ ملو
 نا ديرأ ىثا هب نسحا تنك ام لك .. ىفتخا ىتح براهلا ىدنجلا
 .. اهعم ىقبا ناو « اهارآ

 ئلا رظني انم لكو ؛ عطقني ليوطلا انثيدح اذبو .. انيقتلاو
 .. هوحن هفطاوع ىف رئاح .. هيف رئاح هنأك ؛ رخآلا

 نم اهدي ضفتنتغ © ةعيرس تاسمل اهدي سملت ىدي تادبو
 ٠.. درولا نولب اههجو ىستكيو « ىدي

 ؟ ىثبحت ىه له
 # هلك رمعلا اهعم ششيعا نا عيطتسا الو ىردا ال .. ىردا.ال

 .. اهلآسأ نا فاخا نكلو . . اهلأسا نا بجي ناكف .. ىردا ال اناو
 .. اهباوج ْنِم ٍفاخا

 اهب اهتثدح دق نكا مل ىتلا « ةصاخلا ىتايح نع اهثدحا تادبو

 .. لبق نم
 . علهلا الو رعذلا اههجو ىلع دبي ملف .. جوزتم ىنا اهل تلق

 . هرمع نم ةرشاعلا ىف مهربكا دالوا ةعبرال با ىنا اهل تلقو
 .٠. نائح ىف تمستباف
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 .: كرمئادلا ىف انتايح اهل تحرش ىنكلو .. تمشهدف

 ةئايح هل مهنم لك : ٠ قالط نود مهتاجوز نع نولصفنم جاوز

 ىنأ تفرع ..2 تفرعو ٠.

 :: اهبحا ىتا اهل تلق مث .. ىنتعدصو

 : تلاقو تمستبا مث « اليلق تددرتو

 + ل هلكت ديت نها اح
 ٠. مهفلا ىلع ىننيمت نأ ىه لواخت ملو .. هينعت ام مهفا ملو
 : اهل تلق ارب

 .. ةجوز كدبرأ ىنا

 : تلاق مث ؛ تبضغ اهنأك اهنببج دقعتو

 نئمطت نأ دعب الا ؛ ىب جاوزلا ىلإ كتجاح ىدم ملعت مل كنا
 .٠ :كلجوز نم. كنالوآ :ريصم نلغ

 جاوزلا ىلع ةقفاوم تناك اذا ئردا
 ىف اهعم ابهتسشع نيرهش لالخ ثدح اذ

 ىعسأل ةقرفلا ىلا دوعا نا ترزق مث . . ىتقرف نو ابراتث“# ةرهاقلا
 دوعأ مث ؛ ىدالوأو ىتجوز ريصم ررقا ىتح ؛ ىدلد ىلأ ةدوعلا ىلا
 .٠ ىتبيبخ ىلا

 ةزغ ىلا: اترفاسو
 ىلا تلحرو ةزغ ترداغ دق ىتقرف نا تففتكا كانهو

 .. كريثادلا
 ٠ كلذ نم رثكا تفيشتكاو

 ىبرحلا سيأوبلا زجع نا دعب ؛ ةيركسملا ةدابقلا نا تمشتكا
 3 ىناك .. ادوقفم ىئتربتعا ؛ ىلع روثعلا نع

 اوضبق ةايحلا ديق ىلع تلز ال ىتا ةدايقلا تفشتكا ايدنعو

 اب نجسلا ىتولخدا ...
 .. كانه مكاحأل كريثادلا ىلا

 ىنولسرا مث « ابراه ايدنج ىرا

 ذاختا ىف تأدب دق ىتجوز نا تفرع « ىدلب ىلا تلصو امدنعو

 اعل



 . ىدالوأ مساب بلاطت تادبو « ؛دوثفم ىرابتعاب قالطلا تاءارجا
 .. دونجلا نم نيدوتفملل ىشيجلا اهفرصب ىتلا ةأفاكلاب

 ..ايح تلز ال ... اهمامأ ىنتار امدنع ىتجوز لمأ باخو
 تاءارجا ىلع اهتدعاسو اتيم ىئربتعت نأ اهتوجرو اهتئآمط ىنكلو
 .. هلك رمعلا ىدالوأ ىفكيو ؛« اهيفكي امد اهل تدهعتو 4 قالطلا

 انا .. ةئس. نجسلاب "ىلع مكحو .. ةمكاحملا ىلا ثمدقو
 .. براهلا ىدنجلا

 ةءاربلا ىلا سسمتلي وهو ىنع اعافد ىماحملا لاق اذام ىردنا
 .تيسن ىنأ دح ىلا ؛ ةرهاقلا تس ريسا تعقو ىئا لاق. ٠٠

 .. ىبجاو
 ىسنا نا لواحا اناو نجسلا ىف ماعلا تيضق دقل .. مهملا

 اذه لالخ تاطخ ىا اهل لسرأ مل 5 ةرهاقلا ىمّناو + .ىتيبح
 ةلواحمب رهاظتأ اناو ؛ لعفا تنك اذام.ىردتا ... نكلو .. ماعلا
 !! ىمالسالا نيدلا سردأ تنك ؟ نايسنلا

 .ىدي ىلا لصو ام لك تاأرقو .. أمجرتم .. هلك نآرقلا تارق
 فشتكا ىئأب مالسالا سردا اناو سحا تنكو .. مالسالا حورس نم
 نم دلوا ىناك .. دعب ىتايح ادبأ مل ىنأك تسسحا .. ةديدج ايند
 دعب اهشعا مل ةايح ىلع لابقالا ةوق .. ةوقب تسسحاو .. ديدج

 .٠. رابك لامآل ةضيرع ةايح ٠.

 .٠ ىتبيبح ىلع ةفهل رثكا اناو تجرخ .. نجسلا نم تجرخو
 ىذلا ليوطلا قلقلا اذه دعب ىبأ ادهيل اهديرا .. اهديرا ىننا
 ىنكراشقتل . . ةديدجلا ايندلا ىف ىبناجب فقتل اهديرا . . هيف تشع
 .. رآبكلا ىلامآ

 قنتعا نا دعتسم ىنا اهل تلق .. اليوط اباطخ اهل تلسراو
 ديرت ام لك اهل تلقو .. جاوزلا ىلع تقفاو اذا ؛ ىمالسالا نيدلا
 4 ىتورثو .. ىتلئاع .. هجوزنت ىذلا لجرلا نع هفرعت نا ةاتف
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 مالسإلا قنتغا نا دعب ىننا اهل تلق مث .. و .. و .. ىتاداهشو
 نم ةجوم ىدالب ىف نإ .... :كرمئادلا ىف سشيعا نأ: عيطتسا نل
 كرتا نا دعتسم ىنكلو . . قزرلا باوبا ىهجو ىف قلغتس بصعتلا
 ترظتنأو .. ضرالا نم ناكم ىا ىف املسم اهعم سثيعاو ىدل
500 

 .. 1 ىلع تدر اذامب ىردتأ
 ةارجا اةرجم سيلو « ناميا نيدلا :  ريصت باطخ ىف ىل تلات

 ةدع ىف هترسفو ؛ ىل هتلاق ام لك اذه ! « جاوزلا تاءارجا نم
 12 روطس

 جاوزلا ضفرت اهنا لقت ملو .. ىب جاوزلا تلبق اهنا لقت مل
 هاون ةيئلجو +0 ىَت

 ىف اهيأر عضت .. قربلا ضومغ ةضماغ .. اذكه اهيا اهنا
 + نفهم تناك -,  ىئاكذ ربقخت اهناك ةَروْغبِم ةيقتسلف كبح

 اهيأر نلعت نأب هيف اهبلاط! « ارثاث ابضاغ اداطخ اهل تلشراو

 ءاجو .. اجوز ىنديرت ال ما ©« اجوز ىندبرت له .. ةحارصب
 .. اهدر

 ًاهيواسسا نك نلكيبالا هنعنول « ةفلرش نككا ىد“ ليست 5
 .. ةفسلفتملا اهتيلقعو ٠ ضياغلا

 * ىل تلا
 !! « كنسقن نم كب ئلواو « ىثم كب ىلوا ةعبرالا كدالوأ نأ.»

 ا!ذامل ؛ نكل .. اهيلع ةروث ىنتكلمتو .. ضفرت اهنا ثمهفو
 ؟ اهيلع روث'

 ةرم ىل لقت, مل ةليوطلا انثيداحا لك ىفو .. ىنعدخت مل اهنا
 .. اهييبحل ةاتف هيطعت انح ىنطعت ملو ... ىتبحت اهنا

 .. اهبحأ ىنتكرت اهنا اهئطخ لك ناك امبر

 لذ



 اهنا .. ةلضاف .. ةعئار ةاتف اهنا .. بنذ اهل سيل .. ال
 :, تانبلا ريغ

 .. اهبح ىلع ىبلق تقلغأو © ىنروث تمتكو
 ؟ كلذ دعب تلعف اذا ىردتا
 مالسالا تقنتعا

 لظرالا ىف برشلاو نيالمتل لبسعلا
 , ةرهاقلا

 ان

 + نيف الب ةحتشتعا

 ٠.0 ىدلب نم ترجاهو .. نامياك نكلو ؛ ىلكش ءارجاك ال ةتقنتغا
 لا دؤبنفا 'نل ننكلو ٠

 تباطخلا بتكت تنب + ةيساقة سكني البو :

 ذناوه ديرب عباوط لمحي باطخ عوبسألا اذه ىنءاج

 ىمسا هب بوتكملا طخلا ىلا ترظنو .. باطخلاب تكسماو
 نأ :نونف. .يبفكم جرش ,ىه'هقيعلا مث ++ ٍقيبستبلاو :٠ قئاؤنعو

 +. هةختنا
 عباوط سئ لمحت اهلك باطخ ةئام نم رثكا ىبتكم جاردا ئفو

 .. اهحتفا مل اهلك ... طخلا سفن ليجت اهلكو . . ديربلا
 ٠ تاباطخلا هذه ءىجت نيآ نم فدعا ىنا
 : قلت هل حتآلاو +24 نمتوي 8 اههسا ةيدنلوه ةاكه نم اهنا

 يع هبلا فورسحلا برقاو. + ةيبرغلا فورحلا هلثعت ال ٌبيرع
 ! « ىجنوم '

 رشع ةسمخ ذنم ىأ ؛ 1161 ماع سيراب ىف اهب تيقتلا دقو
 مم اهودنقم فئأو ©: هزم لوال رفوللا فختم روزا تنكو .:.. امان
 هذهب اهيف ىقتلا ىتلا ىلوالا ةرملا تناك .. لاثمتو. ةروص لا
 تنكو .. اهب عمسأ اليوط تشع ىتلا ةيملاعلا ليثامتلاو تاحوالا
 . اهنع ةبوتكملاا' تانايبلا ارق نا لواحا ةحول لك تحت ىنحنا

 ٠ ائيدش ارق' نا عيطتسا الف« ىئلذخت تناك
 دئاربمر ماسرلل ةعئار ةب
 اًهييذتو .ىباصغا لع ذخاتأ

 .. اهب رهتسشا ىتلا ةنكادلا ةقماغلا
 نأ علنا امل يتعلو +. ةئازينر ماسرألا ةحوللا .نا ترو

 تاحول نا
 لالظظلا هذه ىب
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 زيمتت ىذلا نوللا اذه .. ةضفلا نول ىلا ليمي اهرعسش .. ءارقش ٠ ىرخا ةحول ىلا علطتت ىبناجب فقت ةاتفو .. ةحوللا مسا ارقأ
 ةعضب اهصقنت ةحولب هبشا اههجو .. ةليمج ثسيلو .. اهرمع نم ةرشع ةئماثلا ىف اهلعل .. ةريغصو .. لامشلا تاثب هب
 .: اهلاَمِج لمكتست ىتح «طوطخ

 اهيلا ىنعفد امنا ؛ اهدمعتا مل ةرمآ ةجهلب تلقو اهيلا تنتلا
 : دناربمر ةحولب ىداجعا

 ؟ ةسنآ اي ةحوللا هذه مسا ام -
 نعو ةحوللا نع ىثثدحت ثذخاو : ىنم ةاتفلا ت

 . . اهتقلا ىتلا ةرضاحملا نم تدفنساو .. بلق رهظ:نع اهتظفح ةرضاحم ىقلت اهنأك اريثك تملكت « ةميلس ةيزيلجنا ةجهلب « دناربمر
 فاوطلا ىف ىئبحصت نأ اهتوجر ىنا دح ىلا تدفتسا
 .. تلبقو .. فحتملا تاضورعم

 رم اهلوانتت ىتلا ةبيقحلا تعفرف .. ءاشعلا لوانتل اهتوعد مث
 : تلاقو « ىنيع مامأ اهدي

 اذ

 قا ةعرسبو

 ةيق

 .٠ ىئادغ ىعم نا
 ةبيرغ ءايششا اهلخاد ىفو . . اهلخادب ام ىرت نا عيطتست ؛ كابشلا : ةبيرغ ة .. ةرم لوال اهتبيقح ىلا تهدتناو

 قاو فطعمو « باتكو « دوسا ءاذحو زبخلا نم رببك فيغر ...
 ! رطملل

 : شيعلا فيغر ىلا ريشاو كحضا ان
 . . ءادغلا ىلا تنأ ىنعدا .. نذا
 : مزحب تلاق امنا .. كحضت مل

 ! ىدحو ىنيفكي ىعم ام نأ .. ةفسآ ب.
 : تلقا

 اذم لك .. ايوس سلجن مث .. ىئادغ ىرتشا ىتيعد نذا
 .. هعمام لإ
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 2+ تليق
 ةةويشلا نب اجت اهتستتل كيلطو 4 وغسل يف انيدلجو
 .. هيف مضقتا تذخاو اهتبيقح نم شيعلا فيغر تجرد

 ةرشابم برحلا ءاهتنا دعب ماعلا كلذ ىف رسيراب ىف نكي ملو
 بوبح « ىامشلاو ةوهقلا ليجانف عم مذقت ىهاقملا تناكو ١ . ركس

 !هترضحا ركسلا نم اعطق امئاد ىبيج ىف ليحأ تنكو
 ندا اهلاجتم رف اهتليرن حتملاو © ةفلطق تكخأف 5. رتقما نم ؟ هم

 : ةشهد ىف تخرس
1 

 ف اهتطقسأ ىتلا ركسلا ةعطق ةقعلملاب تطقتلاو تعرسا مث
 :'تلاقو + اهلاج:د

 .٠ ةوهقلا عم اهبيذت نرآ ةراسخ
 تحت اهبيذن تذخاو 4 اهمف ىف ركسلا ةعطق تيعيضر مث
 ةحارإ اههجو ىلعور ؛ لابطالا .ةطرفك ةحرف اهينيغ ئفو-# اهنا

 ... هيلا قوش ىف ثناك بيبيحب ثقتلا |

 : بيجع لجر ىنأك ةروهبم "ىلا رظنت ىهو تلاق مث
 5 ركسلا اذهب تئج نيأ نم

 : تلقا
 ار ع تح
 ٠ اهانيع ترهفكاو « اهنيبج بطقت مث « اليلق تنكسو

 : اهسفن ثداح
 1 برحلا اولخدت مل مكنا

 .. برق نع اهاندهاش دقل

 * ىنعمست مل اهنأك تلا

 ! ؟ تاونسلا هذه لك ركسلا نولكأت متنك دقل
 مل كلذلو ؛ ايلحم عئصي ركسلاو « بصقلا عرزن اننا :

 .. برحلا لالخ انع عطت

 افق



 آهنأك + ابطقم لازي ال اهنيبجو ؛ ناتدراش اهاتيعو ؛ تنكسو
 .. ةميلآ تايركذ ءارو تحرس.

 ه اهل تلق نأ ىلا « اهتمض لاطو
 ؟ كتبيقح ىف ءاذحلا اذه نيلمحت اذامل
 * تلاقو + ةريغص ةئباشقبا تيسقباو
 - اهمدق تعفرو  اذهو .٠ ةريضقلا تافاسملل ءاذح اذه

 . ةليوطلا تافاسملل
 : تلقو
 1 ةربدم ةاتف كنا . . تمهفت

 : ةالابم الب تلاقو اهيفتك تزهو
 ةزبقم قوكا لا :لطسم يبا كا
 .. اهباسح عفدت نأ ىلع ترصا  فارصنالاب اًثممه امدنعو

 .. هتبريش ىذلا ةوهقلا لاجنف نمأ
 + حابصلا ىف ىقتلن .. موي لك « ىجنوم ١ ىرا تحبصاو

 اهسفن نع مالكلا ةليلق تناكو -.. سمشلا بيغت نا لبق قرتفنو
 سيراب ملاعم نع اهتامولعم درست امدنع الا اريثك ثدحنت ال تناك

 اهتامولعم تناكو .. احئاس بحصي نامجرت اهنأك .. اهفحاتمو
 ديجتو تاغل سمخب ثدحتت تئاكو .. العف تناك ٠. ةريزغ
 ٠٠ ةبتاكلا ةلآلا ىلع اهتباتكو اهتعار#

 نأ ديرأ تنك .. اهسفن نع ثدحتت نأ اهديرآ تنك ىنكلو

 اهقيرط ىف ادنلوه اهدلب تكرت اهنا ىل تلاق ةبوعصبو .. اهفرعأ
 جيرخت ىف ةصصختملا تاعماجلا ىدحاب كانه قحنلتل ارسيوس ىلا

 .. لافطالا تا
 : حاحلا ىف تلق

 5 لاففطأ ةيئرم ىنوكت نأ نيدبرت !ذامل

 اول

 : راصتخا ىف تلات
 ؟ ايفاك اذه سيلا .. لافظا ةيبرم نوكأ نأ ديرأ ىنال -
 .. تتكسو
 : ةليوط تمص ةرتف دعب ةأجف لوقت تداع مث « اهانيع تدرشو

 . لافطالا بنذ ام .. مهنولتقي مهنا .. نوبذعتي لافطالا نا
 ..2و ٠٠ ريغصلا ىخا ناكو .. ةبابد هسودت مادرتسما عراومش ىف الفط تيار دقل .. ىبر اي مهبنذ ٠٠

 : اهيف تحّصو .. اهثيدح متت مل .. تتكسو

 1 .. ريغصلا كيخا نع اذام
 : ةحراس ىهو تلات

 .. ديرأ ال .. ثدحتا نا ديرا ال
 ثداحت اهناك ؛ ملكتن ليلق دعب تداع اهنكلو .. آهّيلع حلا ماو

 : اهسفل

 ىزانلا ىدنجلا لخد امدنع ؛ ىعارذ نيب ريغصلا ئخا ناك -
 قو زيغصلا ىخا'نكلو « ىزانلا اذه ىب هلعفي ام ىنمهي

 : ىدنجلا هجو ئف.خرصا تنكو .. خرصي ناكو .. ضرألا
 ++ ىف عار الو ىخارض محزي مل ىدنجلا نكلو .. ىخا .. ىخا

 : تلاقو ؛ اهيفتك قوف اهسار ىجنوم ثتلاو
 ..1ل .. ىردأ ال .. نوبذمفإ مهارال مهيبراس ىئا .. لافطا ةيبرم نوكأ نأ بجيب ال امبر -
 ىهو "ىلا تتفتلاو ؛ :ةأجف اهثيدح تعلتو

 : ةلئاق
 .. ليتسابلا نجس دهاشن لاعت -
 - . اهسفن نغ ىتثدحت نأ ©« ىجنؤم » ىلع حلا“ تيقبو .. و

 : ةفقاو
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 بكا نا 'ديرأ'كتع , . نع ++ نع: . اهبيبح نع © اهبآو ًاهيبا نع
 انآ ىلا .٠+ .ثدحتت نآ امئاد ضفرت تناك -اهنكلو ... ةضق اهن#
 .. باطخب ”ىلا تقلاو اموي تءاج

 .٠ باطخلا اذه ىف ىسفن نع كتقدح دقل
 : احرف تلقغ
 ؟ نآلا هارقأ له -
 : لامها ىف تلاق

 ْ . كمر اذا
 نأ تلواحو .. ىتفهلب شعترت عباصأب باطخلا تحتفو

 + اارقأ
 نا عيطتسا ىنا .. ةيزيلجنالا ةغللاب بوتكم هنا .. ليحتسم

 ارقي ال عينش طخ هنا ... طخلا نكلو ... تاملك عضب نم كلذ فرعا
 + ةارط نأ ليحتم 4

 > : اهل تلقو

 +. كطخ ارقآ نا عيطتسا ال ىلا ب
 : لامها ىف تلاق
 .. مهيالال

 : 1 خرضا' ىناك تلق
 (ىنينيهت نأ بجي لقالا ىلع . . ىل هتبتك كنا ... مهيال فيك

 .٠ هتءارق ىلع
 ثلاقف : ١

 ةقياضتم تنك دقل .. ىسفنل هتبتك .. كل هبتكا مل .. ال

 ال

 .. اريثك تحرتسا .. هتبتك نأ دعب ثحرت.او ىسنت ثدحا ىنأك ٠٠ باطخلا !ذه بتكا تلحجف « سما ةليآ
 : تلق

 4! كسفن تسل ىتكلو
 ا : تلاق
 .. ءابرتألا نم ىلا برقا ءابرغلا نأ .تفشتكا دقو .. بيرع كلا ؟ اذامل ىردتا .. ىسفن ىلا حاترا امك كيلا حاترا ىنا -

 ... كسفن ىلا ثدحتت كئأكف بيرغ ىلا ثدهتت امدنع كلأ
 .. هتمارآا ىلع ىننيعت وأ ؛ اهباطخ ىل ارقت نأب اهعنقا نا تلواح ائبعو

 ىل بتكت انايحا تناكو .. ارقي ال ىذلا طخلا وسفن .. باطغ اهنم ىنماجو . . ارسيوس ىلا كلذ دعب « ىجنوم ١ ترفاسو
 . اهارقأ نا عيطتسا ال « اهلكو .. دحاولا مويلا ىف تاباطخ هئالل اهنم ىنلصي انايحأو .. موي لك انايحاو .. عوبسأ لك اباطغي

 .. حيرتستل .. اهسفن ىلا بتكت « ىلا بتكت نا ىلا ةجاح ىفو « ةئيس ةيلسفن ةلاح ىف اهنا كلذ ىنعيف ؛ تاحفصأا ددعو تاباطخلا ددع داز اذا باطخ لك تاحفص ددعو ؛ اهتاءله# ددغ نم ةيبصعلاو ةيسفنلا اهتلاح ىلع مكحا تنك ىنكلو

 انني

 ترشن ةيلايخ ةصق « ىجنوم ١ نع تبتكو « ةرهاقلا ىلا تدع و
 . « بحلا عئاب » صصق ةعومج« يأ

 م ىرف نود نكلو .. اهتءارق عيطتسي نم مهنم لعل « ءاقدصالا نوي ريثك ىلع تاباطخلا هذهب تردو .. ىنع اهتاباطخ عطقنن ماو
 + عضاو طخب بتكت نإ اهيلا لسوتاو اهوجرا اهيلا تلبسراو

1 



 او باطخ ... :ىوذج الي'نكلو ٠: ةبتاكلا ةلآلا ىلع .بتكت.وأ

 تاكلا ةلآلاب ةبوتكم روطس ةعضب هيفو 115! ماع اهنم ىنلصو
 ايرتو « رصم ىف رشتنم اريلوكلا ءبو نأ فدصلا ىف تارق دقف . ٠

 . اهتبجاو .. ايح تلز ام ىناو ؛ اهب بصا مل ىنأ ىلا نئملقت نأ"
 تاباطخ ىل بتكت نا اهيلا لسوتا تدعو « ىسفن ىلع اهتنأمط
 .. لمأ ال .. نكلو .. اهارقأ نا عيطتسا

 ديش « ىجنوم ».نع فرعا الو « اماع يشع ةسمخ ترم دقو

 ر' نود .. اهازقأ نأ نود .. ىبنلصت لازت ال اهتاباطخ نكلو
 .. اهيلع درأ وا .. اهحتفا

 باصعالا ةئداه « سفنلا ةحاترم ةديعس اهنأ قئاو ىنكلو
 ... ةدعابتم .. ةليلق تحبصأا اهتاباطخ نآلا

 لاك

 اهمأ بحت تنب

 2 تاباطخلأ نم ةريبك ةموك ىراظتنا ىف'دجال جراخلا

 -. ىبراجت ةرثك نم - ىنا .. اهحتفأ نإ نود اهيف ب
 ةةصق مضي باطخلا اذه : . باطخ لك هلمحي ام نمخا نأ عبطت-..
 « ايساينس اقيلعت لمحي باطخلا اذهو ..' اهرشن اهبحاص بالي
 .. و ... ةيلامع ىوكش لمحي اذهو . : ةيفطاع ةلكدشم لمحي اذهو

 .. تهاب رمح .٠ درولا نول ىن هنول باطخ اهنّيب ناكو ..
 ذنم .. نوللا اذهب تاباطخ رأ مل ةليوط نينس ئلع ىمم دق ناكو
 ناعم تاباطخلا ناولال تناكو. ؛ ةيسابعلا ىح ىف نكتشا تنك
 .٠ ةصاخ

 نكلو .. العف.ةيسابعلا نم لسرم باطخلا نا تسسحاو
 دجو هنأ ودبي امنا ؛ ىنعم ىأ هنول رايتخا نم ٍدصقي ال. هبحاس
 .قرولا .٠. اميدق ودبي فرظلاف .. ةفدص 'هجاردا دحا ىف فرلخلا
 .باطخلا نأ تدجو .. .هتحتف امدنعو....ادصلا نم عقب هيلع
 .. ةبلطلا تاسارك نم ةسارك قيرو ىلع بونكم

 . . باطخلا ةءارق ىف ادبأ نأ لبق ءاضمالا ىلا ىانيع ترجو
 .. © هب ظفتحا مسالا ةيفبو ١ .. ىدع

 .ىح ىف اعم نكبست انك ذنم اهفرعأ .. ىده فرعا ىننا
 .٠ ةيسابعلا

 2 مهتيب ىمسن انكو .. اهرمع نم ةرشاعلا ىف اهمايا تناك

 هلال



 ىفوت دق بالا ناك . . لجر هلك تيبلا ىف .. ثانبلا تيج
 رغصا ىده تناكو .. نوما نهاعرت تانب تاوخا عبر' نكو - ٠

 كراضشت ال تناك .. ةيوطنم تناك اهنكلو ٠٠ نهليجاو اهتاوخآ
 . بعللا كف دالوالا

 ؟ .. ىدهل ىرج اذام ىرث . . اهما بناجب ايئاد اهنا
 .. باطخلا تارتو

 .. ناسحا ىزيزع
 هللاف . . باطخلا اذه ةءارق ىف كتقو ضعب ميضأ نا. يل حمسا

 'قرثحا ىنا .. كل بتكا مل ول ىل ثدحي نا نكمي ناك ام ملعي هدحو.
 ىف ناخدلا ةنعئار مشت كلعلو .. هيف قرقحا « ىب رمي موي لك +٠

 فيس اة ىراصفا ناك. ىحور ناخد هنا .  ىروطسب
 .. ىده انأ ٠.

 .. ىروزنجلا عراشو ؟ ىده ركذت له
 ٠. انمآ عم شثيعن تائب عبرا انك اذنأ ركذت كلعلف ؛ تركذت ول

 بحا اناو تاشن دقف كلذلو .. خا الو ؛ با ال .. لجر انعم رديلا
 ءارزولاو ؛ لامعلاو « ةبلطلاو « نابشلاو « نايبصلا . . لاجرلا لك

 .. ىل اخا هتيئمت اها تيار اذا .. لاجرلا لك .. و .٠ و .٠
 ىل اجوز هتينمت اجوز ثيار اذاو .. ىل ابا هتينمت ابا تيآر اذاو.

 ! اجوز نكي مل ولو ىتح ىسفنل هتينمت الجر تي
 الو .. هنع حصفا ال « ىقامعا ىف ايوطنم لظ بحلا اذه نكلو

 ارسس ناك .. ىتافرصت نم فرصت ىأ ىف ودبي الو .. هنع ر ردعأ
 .أ نع ىتح ةمتكأ

 نم رثكأ ىنبحتو ىنللدت تناك دقل .. ؟ ىمأ ركذت له
 دئانالاب حضني ليلدت .. صاخ جون نم لبلدت هنكلو .. ىتاوخا
 اهباهراب ثالثلا ىتاوخا صخت تناك دقل .. باهرالاو .. ةوسقلاو

 اذاو

 ةنكك

 .نأ نم فوخلا .. افوخلاب ىنم ىفتكت تناكف انأ اما .. اهترستو
 ع .٠ ىتاوخا بيضي: ام اهلم ىنبيسع

 هفوخلاو بحلا' عمتجاو .. اهبحا تلز ام .. اهبدا تنكو
 .. ةدبع , . اهل ةريسأ تحبصا .. اهتيصخش تحت هت ىئايولعا

 .ناريجلا نبا بحت نهادحا تناك ٠ . ىما نيدحتي ىتاوخ
 م4 "تاولس ثد اهبح مادو ىرخآلا ىه ثبحا

 جورخلل نالياحنت نيتئثالا نا ملعأ تنكو. . رخآ بح ىلا ثلقتنا
 هتجرخو « ىب ىمأ ةقث ةرم تلغتسا نهادحا نا لب . . بحلا ءاقلو
 .. روثأ تنكو .. اهبيبح ءاقلل ىنذخات اهب اجافا ىب ب اذاو 4 ىعم

 .ىنالو :. اهرقتحت ىما نال تاقالعلا هذه رقتحا
 ٠ لمامتا ىسفن ةرارق ىف تنك ىننكأو .. ىب اهتقث دفن نا ديرا ل
 هيدا .. ىمأ ىف اهعضت ىتلا ةقثلا هذه نم ررختا نأ ئنمتا تاخ

 . عطتسا مل ىنكلو . . بيبح نع ثحباو ىرخالا انأ بهذا نا

 ,ىمأ تلغتساو .. ىما حانج تحت ىنايوطي فوخلاو .بحلا
 4 ىنالفلا ءىثلا ىلمعا ىده اي ىموق .: و .. ءاوطنالا اذه

 يمها انايحأ تنكو .. و .. و .. ىده اي ىلاعت . . ىده اي ىحورو
 : اهل لوقاو ةروثلا+

 1:١ هيؤضف خا لفتت ام 8 انآ ىتطمفا

 ١ ىمأ لوقتو

 ... ةسيوكلا ىقلا .. ىقنا الآ ىل نقدح اه + الا
 .. ىل ىكيلخي ائبر .٠ هحلانلا

 : ىمال عضخاو « ميثللا ءانثلا اذه ماما ىبلق فعضيو
 + اًمقاذ ىلوآلا .تقكف :. ىسورد. راكذتسا .ىف نتبع تتلطار
 ىثح ةسئاردلا ىف رمتسا نأ تدراو ٠ . قفوتلا ةيئاجم ىلع تلصحو

 الراي



 2: فلا ؛ّيلمتلاب قحتلأ نأ ”ىلَع ترضا ىما نكلو '.. ةغماجلاب قحتلا
 ىنفلا ميلعتلا تاخدو ... عطتسا ملف .. ضراعا نا تلواحو

 اهسورد رضخا ال ىتح ضرامتا امدّنعو .. اهيلع روثأ انمدنع حاترأ تنك ىنكلو ؟ اذامل ىردا ال . .. ىواسنرفلا ةسردم هجر ىف اهتقلطأف « اهقلطا نيا الو « اهقلطا فيك ىردا الو .. دتشت ىبلق ىفيةروثلاو
 + سا نلع ىتروث نع اريبعت ؛ ىواسنرفلا ةسردم ىلع ىتروث تناك +٠

 .. ىنغإ تنكو
 . . اهيناغا ىنغاو .«. موثلك ما ىلا عمتسا تاقاسلا ىضقا تنك

 اذإ سبحني. ىتوص نا ٠. عيطتسا ال مآ ماما سيل نكلو.
 ىف امع حصفت.« مزاللا نم قرأ « ةهآ 7 ىنم ًرخت نأ تفخ .- تدضفرف . . اهل ىنغأ نأ ةرم ىنم تبلط اهنا لب .. . ىنغا ىتئاجاف:

 .. ىمأ ةقث دقفأف

 تجرختو ١ ٠
 .. لافتسشالاب ىل تحمسو ... "ىلع تقفشا امبر .. اذامل ىردا ال .. اهيار ىما تريغ مث .. تيبلا ىف هلمكأب اماع تسلجو - ١ ضفرت ىمأ نكلو ١ برهلا ىف تركفو .. تلسنوتو +0 تيكب» . ضفرت. ىمأ ٠٠ ليحتسم نكلو :. لغنشأ نا تدراؤ
 ميلاقالا ىلا رفاسا نإ ضفرت ىما .. ال « نكلو . ٠ ميلاقالا سرادم ىدحا :ئف ةسردم ةفيظو ىلع الا لصحا نا عيطتسا نكا ملو
 .٠ تيبلل ةسزدملا نمو .. ةسردملل ثيبلا نم ٠0 ى .. ةرهاقلاب ةرحلا سراذملا ئدحا ىف لغتشا نأ" تررطضاف ٠6

 ؟:! مهبحا نيذلا:لاجرلا ... ؟ لاجرلاو
 !! ئما ةقث . . ترتخاو : . ىما ةقتب ظافتحالاا نيبو « لاجرلا نيب زاتخا نا 'بجي ىنا 'ىلا ليخي ناك دقل

 لاك

 ةلثفتحم © ىنا .بناجي ىدحو انا .. اناو .. ىما ةقثب ظافتحالا اموي نلواحب ! نهنال ... دالواو تيب اهل نهنم لكو ؛ نجوزت ثالثلا ىتاوخ' .. لجر ىل:سيلو © ىرمع نم نيثالثلاو ةيناثلا ىف نآلا انآو
 .. ىتايح ىف لاجرلا نع كل ىكحا له
 انيلثي ددرتي ناك .. ىرمع نم ةرشع ةسداسلا ىف تنك امدنع

 :ىلصاو هدبعا الاثمت ىبلق ىف هل ثمقاو .. ةتببحا كلذ مغرو ٠٠ :ئرمع لثم ىف اتنب بجعي ام هيف سيل .. اليمج نكي ملو: . + اماع رشع ىنثا نم رثكأب ىنربكي ناك ... انل بيرق .. هذيعب تارتف ىف
 .. ىب اريبك امامتها ىدبي ناكو ؛ ثيدحلا اكأح ؛ ايكذ ناك هنال امبرو .. لجر درجم ناك هنال امبز .. دل

 " ئبا ةقث دقنا نا فاخا .. فاخا تنك .. هيناعم ىلع بيجا نكا ما ىنكلو « ىبلق شيرخت ىناعم هددوت ىف ظحالا كنك“. . وه الو ىتح ذحا هب سحي مل .. ىبلق ىف ريبكلا بحلا اذه تينخاو
 .. لجرلا جوزت . . لاثمتلا مطحت ةأجفو
 .٠ ىما الو ؛ ىتاوخا ال .. ىعومد دحا ري مل .. ىدحو تيكبو
 2: نخك لجَرو
 آدرم ناكو .. اهروزا امدنع هاتلا تنك . . ىتخا جوزل بيرت

 .. ىبح تيفخاو هتببحأو .. ىب هباجعا ىفخي ال ناكر .. اكوحسد
 رظن ىف هعم ىقتلا ال ىنكلو .. هينيع تاتفلو ؛ بلق رهظ س اهظفحاو هباجعا تاملك عمسا تنكو .. ىتخا زاير نم ىنعنمتو رايز نع هعنمتف « ىمأ ملعت نأ نم اه .. هلع ىتح هتيفخا
 ظفتحا نا بجي .. ال « اندحو انصخت ةماستبا ىف ىعم هكرشا الو
 . . رخآ دلب ىلا لقن . . ىفتخا ةاجفو .٠. ىما ةقئ»

 .. ئىب ىمأ ةقث 'تيقبو , ١ عاض فنكلو .. ىتبطخيو "ىلا مدقتيل هرظتنأ تنك دقل .: تيكبو

 ان



 ناليمز . . نالجر ىنايح لخد . . سيردتلاب تلغتشا نآ دعبو
 ىتح وأ ةماستبا درجم ولو ىنمتي .. حوحل « ليقث امهدحأ .-
 . لِجر ةثأ ىفكو .. لجر هنكلو .. هبحا ملو . . « ىحابص مالس »
 . « ىحابصلا مالسلا ١ هحنمأ ملو .. هحاحلا ىلع درا مل كلذ مغرو
 .٠ هلجأ نم ىمأ ةقثب ىحضا نا عيطتس#ال ىنا'

 تاكنلاب ىقليو كحضي « فيرلخ « ظيسب هنا . . عئار « ىناثلاو"
 هتببحأ .. هتببحاو .. ةبذهم تاكن اهلكو ٠. اهل كحضن ىتلا'
 ىنتفاخاو .. ادج ءىرج .. ءىرج هنكلو .. ىراهنو ىليلب
 آملك تنك ىنفدص .. ىمأ نم ىنتفاخا .. هنم ىنفخت مل .. هتارج-
 هلامها ديعتا تحبصأف ؛« ىمأ نم تفخ « ىل ءىرجلا هددوت تسلا

 ةقث ىل تيقبو .. ىنع فرصناو . . ىنم سئي ىتح . . هدصو .

 . . ىتايح ىف لاجرلا لك مه ءالؤه
 - ١ مهنم دحاو ىلا بهذال « ىمأ ةقث ١ نم ررحتا نأ عطتسا ملو

 .. امنيسلا ىلا بهذال ىمأ ةقث نم ررحتا نأ عطتسا مل ىنا لم
 امنيسلا ىلا باهذلاب ىل حمست نا ةرم اهتم تبلط دقل . ١ ىنقدص
 روثلا ىلع ةردقلاب اهموي ترعشو . . تضفرف « ىتاليمز عم
 دعتبا دكا مل ىنكلو .. اهتدارا مغر تيبلا نم تجرخو .. ترثغ
 كلذ مغرو .. ىنابلغي « اهنم ىفوخو اهل ىبح ادب ىتح تاوطخ
 ةوطخو © ىندشت .و « امنيسلا ىلا ىقيرظ ىف تررمتسإ
 ةبناص نههوجو تحمل امدنع تّشهدو ىتاليمّزب تيكتلاو . . ىتمفدت
 . ىسفن ىف رودت ىتلا ةكرعملا نم رثأ اهيلع سيلا

 ءىش هنُكلو .. نهل ةبسنلاب ائيش سيل امنيسلا ىلا باهذلا نأ
 . . اضيا نهل'ةبسنلاب كلذك نوكي نأ بجيو ؛« ىل ةبسنلاب ادج ريبك
 امنيسلا ىلا نيهذي نهنال روجفلاب ىتاليمز لك مهتا ىناك تسسحاو

 امنيسلا نع دعتبأ . دعتبأ مث نه! رذتعا ىسفن تدجو ةأجفو . -

 اريل

 -. ىئارو اهباب قلغاو « ىترجح. لهداو .. تببلا ىلا دوعأر
 * ! ىكباو

 .. ةباسث لازت ال ىسفن نكلو .. فاجلا بطحلا دوعك ىنا ! لجر ىل سيلو نيثالثلاو ةيناثلا ىف ىنا ١ نآلاو
 بحو .. جاوزالا بحو .. دالوالا بح .. بحلا ىلا نحا تلز ام
 .. ءىك لك بحو ... ءابآلا

 .نكلو .. ىمدق تلزو .. .ثببحأ دقل .. ملحلا ىف نكلو « ةريبخ لاعفاو « ةريثك ناعم نم جاوزلا ىف ام لكب .. تجوزت دقل
 .. وجناتلا تصقرو .. كاليداكلا تارايس تيكر دقل . . ملحلا ىف
 ةذيس ىنا .م ملحلا ىف .. ليثلا ءىطاش ىلع ىبيبح عم ترسو
 , ةقيتحلا ئه ةسشنآو .٠ ملَحلا ىف

 .. ىما ةقثبو .. ىنامرحب بذعتا .. بذعتا اناو

 اد



 نيثالثلا ىف بزغا فظوم ىلع ةريسع تسيل اطنط ىف ةايحلاو
 امو ىبابسش ىضري ام لك اهيف ةعساو كانه ةايحلا .. هرمع نم«

 !! ديحو ؛ ةأرما الب لجر لكو . . ىتدحر نم ففخي.
 ىلا ةدلبلا مساب حرصا نلو .. ديعصلا ىلا تلقن ةاجفو

 تعزج دقو . . ىتصق درس ىف ةحارص رثكا نوكأ ىتح ؛ اهيلا تلقن
 اقنلا رمأ ىنغلب امدنع

 .. ىتدحو نم تعزجو ؛ ىبابش ىلع تعزج
 بزعا فظوم ةجو ىف ةقلغم باوبالا لك ديعصلا ىف كانه

 ىفو , ةهوف باب لك فلخو ٠ ةرمغ نم ييثالثلا ىف ىلتخ
 فرشلا نع اعافد قلطنت .. نشورق ةثا اهنيث ةصاصر ةيقدنبلا
 ىف فحصلا تاحفص ىلع ىمسا رشنب اهدعب فرشتاو . عيفرلا
 .. تايفولا ةديعأ

 ..:ةازم] كيا ت: ةيلبلع الب عر ءامسا فرم
 !! ةعساولا ةايحلا معن س ةىش الب
 دة يم وتلا: + يحس لإ تيغذر يصح تلعب
 ,بلق علتقي فوخلاو
 لدن <: نئارلا االسم انو ةدلبلا عراوش ىف ترسو

 ايقتلت ال ىتح « ىنيع عفرأ نأ فاخأ 5

 رسخيو :. ةصاصرلا قلطنتف ؛ .ةفدص.امهمامأ رمت ارما هوب
 !! يشورتا ةئالث دل 1 ذما

 ةنق هنم رجاتسال « لاقبلا ةفيلخ جاحلا ىلا ىئالمز ىنذخا,
 ... هين ميلا

 ةانتجو +. :خفتنم هيف ىف. لك“... خفتنم لجر ةفيلخ جاحلا و

 هيلع لدسني ىذلا هشركو .. هيدي عباصا ..

 ىلاها نع هزيمت ىتلا هتمامع ىتحو .. تيزلا عقبب ثولم باء!»
 : 3 دت ؛ نيلاقب اوسيل نيذلا هتدلب

 ىف كلميو ... هناكد هيف عقيو + هيف ميقي ةقيظ ةراح ىف انبب
 < ىيجلاب ةيلطم + .ءىينلا بطلا نم, . + رخآ اتبب ةتيجاوم
 + ناتفرغ هعوف عقن « برتم ريغص ءانف نم نوكم « ريقح ٠ ريعس

 . رهشلا ىف تاهينج ةثالثب : ريقحلا ثيبلا اذه ترجآتساو
 * وح ال . « ةباب نم ثيب آ7"ةثال هب تحرفو

 .٠ ىسافلأ ىلع اطغض دادزت ةدحولاو ... مايالا ترمو

 أناو : ٠ ىباصعا لعشيو ؛ ىردص ىف مخدزي مورخملا ىبا

 واقي

 - ىانيع ىقتلت ال. ىتح سرلا ءىطاطم عراشلا ىف ريسا
 ٠ ديمصلا ءاوه سفنتال ة

 توهبلا ىف ةحوتفم. ىرخا ةذفاث. ىرا داكأ ال مث .. راثلا ءارم
 ! ةصيصبلا رش نيئمؤملا هللا ىفكو .. ىتذفان قلغا ىتد ةهجاولا

 ىفازغ ه'اذقاز كنك + بورفلا دنف  هاسم اذ ..
 ىتلا ةيفنحلا نم رمهني ءاملا توص تعبسو . ..ةقئتخملا ىسافنا ردر
 .٠ ريغصلا ءاثفلا ىف عند

 نم ءاملا ذخأي ىرن اي نم
 ٠ اليلق تددرتو



 ًارهاح قوف تينحناو ةفرغلا نم تجرخو « سار ني تلا ب يركع ضازفللا نم ت6

 ,5 ةيفنضلا نم ءاملا رامهنا توص ناكو ٠٠ ءاتفلا ىلع 3 ا

 هدر ىقيي ىفدأ] ةارما اهنل . تيبلا باب نم جرخي ىئاسن بوث ليذ تحملو
 4! اهارا ال مث .. ىتيب ةأرما لخدت .. ليوطلا رمعلا اذه دنعب
 .. اهارا نأ هديرا ام لك ناك
 ! ةارما ىا ىرا

 هج ةيؤر درجم ىف رصحنت همالحأ لع تحبصا نإ دح ىلا عمشاوت اىذلا ىبابش .. مورحملا ىبابش ىلع ةرسح ىتفش تضيصعو .
 ! ةارما

 ١ 3 /

 ؟ نوكت نم : ركفا اناو اريسك ىتفرغ ىلا تدعو
 1 .. ةريغص اهلل. . زوجع اهلعل .. ةبداخ اهلعل - . ةجوز اهلمل .. اهتحلز المت تءاج ناريجلا دحا ةنبا اهلعلا
 ريش هجوو © ورنوم نيلرام هجو نهنيب زفقيو ٠٠ : نهتيب وف تايديعص نهلك .. رابعالاو ماجحالاو لاكشالا فلتخم نم ءاسن هوجو 5 ىنيع ماما زفتت هوجولا تائمو « ىسار المت ماهوالاو .تمنو

 0 .ُ .. ةيداش هجوو « نيلكام
 ب ءاملا توص تعمس « دعوملا سفن ىفو « نيموي دعبو ٠ 7 َت ت دو © نيموي دعبو

 وت : ةيفئخلا نم ىرخأ ةرد

 ىماهوأ نم تفخ . . تفخ دقل « ىنوقدص

 || ىلع لطا نأ تلواح ول ىنا ىلا ليخ

 املا رامهنا توص طقتلت ناذآ ىلعو .٠. ىتفرغ ىف تدمجتو
 هوم ١ تاسمه طقتلت اهنأك « ةيفنحلا نم

 .. تفغو

 .. ىرخأ ةرم

 ... ةارما
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 ةفلض فلخ نم ترظن « ءاملا رايهنا توصا تكس امدنعو
 ةزاحلا ىؤس .. :ائيش.رآ مل“ئتكلو ٠+ اهازآ ىلعل ٠+ ىتذفات
 الك نأك « ضعب قوف اهضعب اهتويب ىعادتت ىتلا ةنكاسلا ةقيسلا
 +. رخآلا فكك ىلع كبت اهلم

 نكا مل .. ءامثغلا ماغط ىسفنل دعا تادبؤ . . ةدح ىف ترفزو
 ةضبقنم ىتدعم .. ةدلبلا هذه ىف ادبا عجا مل ىنا .. اعئاج
 عبرا ىسفنل تلمع دقو .. ائيسش لمفا نا ديرا طقف ىنكلو .. ىبلفك
 ! ةمرطسبلا بحا ىنا .. ةمرطسبلاو ديزلاب . . تاضيب

 تلكأ ىتلا نوحصلا مامأ تفقو 4 ءاشعلا تلوانت نا دعبو
 ! حابصلل اهكرتاس .. ال ؟ اهلسغأ له : لعاستا ؛ اهيغ

 .. ةمرطسبلاو ضيبلاب ىتدعم توشح نأ دعب اليقث تنك
 لسغا له : لعاستا تدع حابصلا ىفو ! ىختؤتكبا نأ ديراو

 ؟ نوحسملا

 ؟ كلبخ نم.ةومش نآ نا اهعد +1

 نلسغ وه ؛ ىدنقا سابع ىليمز دعب « ههركا ام دشأ نأ
 .٠ 1! نوحملا

 ٠ نوفجلا لدسم سارلا ءىطاطم تدعو... ىلمع ىلا تيهذو
 د ىف تقلحيو ... خبطملا تلخد . . تلخدو

 ماظن ىف ةصوصرمو .. ةآرملاك ىوضت .. ةلوسغم نوحصلا
 ؟ ىتبيغ ىف ىتيب لخد نمو 7 اهلسغ نم . . خرصا تدكو

 « بترم ىشارف نا .. لوقعم شم .. ىمون ةفرغ ىلا تجرغو
 +٠ رودي ىسار ادبو .. ادبا امظنم آلو ابترم نكي مل وهو « مظن.

 مث ٠١ نشارفلا تبترو « نوحصلا تلسغ ىذلا انأ نوكأ له

 4 تيس
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 ! « نوكسم ٠ تيبلا اذه نا دبال : . ليحتس
 .. ةارما اهلعل . . نكلو ١ ٠ اهنا

 !! لوقعم
 برفع وأ .. « ةينج

 ] لتسفغتو بزعا فظوم ثيب لخدت ؛« ديعصلا ىف ةأرماو
 .. نكمي ال اذه .. هشارف بترتو « هنوحص

 ؟ حاتفملاب  ةارما ىأ  ةارملا ىتأت نبا نمف ؛ ىلمع ىلا بهذا نا لبق حاتفملاب ثيبلا قلغا ىنا مث
 +: القا :. .ةيدجااهفا ٠ ةارما نوت نأ نكمل
 « ةينجلا ١ هذه راثآ نع تيبلا ءاجرأ ىف ثحبا نونجملاك تردو

 .. ىبايث بويج ىفو .. بالودلا قوفو .. شارفلا تحت
 'ئف رظتنا اناو .. هيف تذمج ..' تيبلا نم اهموي جرخا ملو

 ىف ءاضيب .. ةينجلا هنم ىل زربتو طئاحلا قحتني نا « ةظحل لك
 +: طئاحلا قشني مل . . نكلو .. اهيتبكر ىلا لصي .. ليوط دوسا اهرعشو .. ضيبأ ءادر

 اهكلما ىتلا ىناوألا لك تليغتسا :. ىئاشع دعا تمقو
 < .. منأ ملو .. مانا نا تلواحو .. اهلسغا نا نوذ اهتكرت مث

 .. ! هنم طبهت ةينجلا لعل فقسلا ىلا رظنأ مث دب هلعل طئاحلا ىف قلحباو ىنيع حتفا ةقيقد لك ىف

 وا ىنا ؛ ”ىلا ليخي ناك دقف « مانا ىتح'اريثك ىسفن تلياح
 ."اهليمج متثو . ىعارذ نيب مانتو ةبنجلا ىتأتسف ؛ ثمن

 .. اهليمج متت ملو .. ةيئجلا تأت ملو ٠٠ منا مل ىنكلو

 داكت ةريح : . ةريحلاو ؛ قرالا نب امهطخم ىلمع ىلا تبهذو
 « ةينج ١ نا مهل لوقا نا عيطتسا ال ىنا . مهل لوقا اًذام ٠١ ىل ٌتدح-ام ىئالمزل ىورا نأ عطتسا ملو .. نونجلا .ىلا ىب لصت
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 !.ىنتراز ةارما نا لوقا”نا عبطتسبا الو .. ىئترار
 .. قلق ىف ىلمع ءاهننا

 ؟ ىئاسن دعوم .. دغوم, ىلع ىناك
 .. تلخدو .. تيبلا ىلا. ىرحا تدك فارصنالا ةعاسو

 .. ةارما الا اذه لعفت نأ نكمي ال .. ظيغ

 جرخا ال اأو ... رثكأ امبر -. اعوبسا
 ريسأ“الو ةطحملا ىهقم ىف ىئالمز عم سلجالت

 قتشني نأ رظتنا'ىتيب ىف ديجتم:ىثا ..+ ليثلا مىطاش ىلع ىتدامك
 .٠ ةينجلا ىل جرختل طئاحلا

 سيلتا كيبلاب فوطأ تادبو ++ ىتمع نم تدع دق ثنك .٠ مث
 ىب اذاو +: تيبلا بترو نوحصلا لسغت:ىتلا
 هنأ ترغش ... ةدح ىف تنفتلاو . . بابلا ىلع ة

 ... ةارملا وأ . . تفاَج ةينج
 : سشعتر. توض ىف ثلقو

 3 نيماس
 : دهنتي هلاك سمقي اضيدخ اتوبص هتابلا فلَخ تعمسو
 ,. انأس

 نمز ذنم هفرعأ هجوب ىقئتلاس ىنأك ةفهل ىف بابلا تحتفو
 بتربو ©« نوحصلا ىل لسغي هجو .. اديج.هفرعا هجو .., ليول
 .٠ ىشارف ىل

 ؛ اهفئاو اهيتفشث هب تطغو اهلاسشش فرط تعفر دقو .. اهنيأرو
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 داوس ٠.٠ نيتريبك نينيع .. نيئيع ىوس اهتم ودبي دعي ملو امهدإ ٠٠ نيتر نينب 98

 تخراو ىف تلاقو « اهينيع رحس نم ىنيمحت اهنأك ,
 7 : دهنتم توص

 .. ىدنفا لايك ىس اي فاوعلا

 : اهيتنشو اهفنأ قوف رثكا اهلاسش مضت ىهو « تلاق
 ؟ لامك ىس اي هجاح زياع سشم
 : قيطا دعا مل ىتاكو ؛ تلق

 ؟ نيم ثنا

 : تلاقو ؛ ىنمولت اهناك ىلا ترظنو
 .٠ ثيبلا بحاص ةفيلخ جاحلا تارم انآ

 :+ اهيلا رظنأ تدعو 4 ةحاز ىف تمستباو
 يقبع + «ايينيطح يكب اهنااوق ... ةولح«..ي ريكس اهنأ

 ٠ ةفيلخ جاحلاك الجر لامجلا اذه لك لمتحي

 دح ال كذخول شياع .. 00
 فضنا ىجآو اندنع ىللا جاتفلا دخاب تنك . كفوشي الو كبدخيب
 + +-لامك سب اي: مهبفمتبل ناريجلا , + ركوتلا نلل

 : تلق

 ا : تلاقا

 صبت ام كرمع .. لامك ىس اي كلاب ىشدخاتي ام تنا ام
 ! دحل

 .٠ انثيدح لطي ملو .. و
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 . . هفرشل انمث شورق ةئالثب لخبي نل . ةصاصرلا قالطا ىف ةدحاو ةظحل ددرتي نل ةفيل جاحلا نا .. ىلع لطت ةيقدنبلا ةهوفو .. ريبع فوخ ٠.٠ فوخلاب ترعش ةأجف مث .. امورحد الو .. اذيحو دعا مل. تاك تسسحأ د ىمالحا ىف تيدامتو . ىباصعا لكو ىسار لك المت ىهو ىنتكرت .. اعيرس ىثتكرت
 ةنراجملا هذه لك ةهيكف قحتست له
 اس ىنكلو ٠٠ ىتايحب فزاجا نل ىنا .. ةابح ل قرطت نا لبق ششيعا نكا مل ىنكلو
 .. لخدت مل .. بابلا دنع تفتوو .. ىلاتلا مويلا ىف ةهبكف تءاجو
 .. 1 ءاضيب .22/٠ اهقنعو اهنقذ ىرا ىتح رثكا جازئيو .. اهيتفشو اهدنا عا ب لامثلا فرطو ٠٠ ثدحتنو .. ىتفرغ باب ىلع سياخلا الو .. عبارلا الو .. ثلاثلا مويلا ىف لخدت مل

 : حتفي ىجراخلا بابلا تعبسو .. ثدحتن .. ةهيكف راظننأ ١ نم جرخا الا تررق .. ةعمجلا موي حابص ىفو
 . . ةهيكف لبقتسالا تزفقو
 ... ىدنفأ لامك ىس اي : حيصي ملسلا لفسا نم ةفيلخ جاحلا توص قلطنأو ١ د

 ٠٠ ىتايح قحتست له ...

 . هدي ىف ةيقدنبلا نأ دبال ٠٠ ءاج دقل . . تدعتراو
 .. ىسفن نع عفادأ نأ دبال .. لتقلا قحتسا ال ىنأ ملعي نا دبال ٠٠ هفرش ىلع ددعا مل ىثا ملعي نأ بجي هنكلو

 ب ةفيلخ جاحلا داعو

 ؟ هيا الاو ميان هسل تنا .. ىدنفا لامك ىس ايد
 : ىشعتري توصب تلقو
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 ؟ لضفتا ., جاحااي هويأ ل

 نأ ديرا ثنك .. هيلع لطال ىعياصا فارطا ىلع توطخو
 .٠. برهال . . ةيقدنبلا ليدي ءاج هنا نم دكأتأ

 .. لقالا ىلع كانبسثلا نم زفقأ نا عبطتنسا ىئا
 ,. مستني وهو ٠٠

 يف ىنحفاص مث ١
 ا

 : لاق مث .. مالكلا نع فقوتي ال ... ملكتي ذخاو
 .. هعمجلا ىلصت ائيب موقت ام

 .. دحألا الو ةعيجلا ىلضا نا ىتداع نم نكت ملو
 : تبجا ىنكلو

 3 ! جاح اي اضوتا' امل سب
 ةالصلا ىوثاو .؛ العف ءوضولا ىونا اناو مامَحلا ىلا تلخدَو “

 ... ةفيلخ جاحلا ةتثو . . ثلا ةقث بسكال
 * اضوتأ اناو ىنثدحب جاحلا رمتساو

 را و ل يادوب لكك ل و
 بدؤم كنا كيلع اولوقيب مهلك راحلا غوتُب ناوسنلا ىتح

 اي
 ادامو ٠٠ اطنط ىف لعفا تنك اذام ملع ول 85... تمشتباو

 ىلأب هتعنقا 'ىتلا ىه ةهيكف نأ دنال نثلو :. ىاثيع لعفت تناك
 2. هقول

 بسحف الظنطم ءاسن نسيلو ديعصلا ءاشن ىتح . . .تجستياو
 !! بدؤم ىنأب ٠ نهجاوزا نعنقي نأ نعطتسي

 كءاج بورقلا :ةعاس .. ءاسملا ىفو..+ جاحلا عم تيلصو
 4 : ,. ةييكنا

 1! تلخد . . ةرملا هذه ىفو

 اننا
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 امورحم دعا ملو اديحو ذعا ملو . . نيتنس ديعصلا ىف تششعو
 7 نعم ةفيكف 5

 نا دعب ؛ ىشارف بترتو « ىبايث لسغتو ؛ نوحصلا ىل لسغن
 موي لك ٠. .نيترم عوبسألا ىف ىنروزت مث ؛: ىلمع ىلا ج

 هذه ىف :اصوصخ « مظنم لجر اذأف .. ءاثالث موي لكو .. تيد
 ؛ لئاسملا

 .. ةيردنكسالا ىلا ةأجف تلقن مث
 .. عسوا كانه ةايحلا نا .. لقنلاب تحرفو
 ملو .. كبت مل .. ىلقن ربخ تعمس امدنع ةهيكف نزحت ملو

 ودبي نأ نود ىبئاقخ بيترت ىف ىندعاست تعءاج لب . ١ خر:
 « ةمهم درجم تنك ىنأك وأ .. ىعم لقتنتس اهنأك .٠ رثآت ىا

 تهنناو

 عطتسا مل ئنأل ؛ ةفيلخ جاحلا ئدل ىتيب تالوقنم ضعيرتكرتو
 ... ترئاتس مث « زاطقلا ىف اًهتحملا نأ

 .. ةيردنكَشالا ىلا راطقلا ىب لصي نا لبق ةهيكف :تيسنو
 ايندلا ىف ىشيعا انأو لماك ماع ... ةديدجلا ةايحلا ىف ترمغناو
 ةعساولا

 + ىتيئر عم 0
 . اهيف تنك ىتلا ةدلبلا نسفن ىلا ةيناث ةرم ىلقن ررقتو

 تا ويقسم

 افشل

 ةهيكف تركذت ىتح ةيردنكسألا ةطخم رداغي راطقلا داك امو
 جاحلا تيب ىلا تيرج  ةدلبلا ىلآ ىلوصو درجمبو

 ٠ يل ثحتفو .. ةنهل ىف تيبلا باب تقرطو . . هناكد ىف نكي ما
 ه1 ةييك
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 ”ىلا رظنت ةبيكف نكلو
 : ىدي اهل دما انأو تلقو

 .. ؟ ةهيكف اي كيزا
 0 9 * اهيتنشثو اهفنأ قوف لابشلا ةئئرطب طغضتو « اهدي ىل دمث نأ ضفرت ىهو دورب ىف تدرو

 ,.. كملسي هللا
 ىف اهل لوقا تدعو « « ةمالسلا ىلع هلل دمحلا » لقت مل.اهنأ

 : ةشهد

 4 لامك انأ ٠. ىناركاف شم تنا

 1 : دماج توص ىف تلاق
 .. كاركاف ل
 : تحصو

 قة ! كل ىنوعجر امل ىعسا تلضف كئاش 2, تعخر انأ هد .  ةهيكم اي هيأ ةئرج
 'وطخ رخأتت ىهو تلاق
 1 5 ىدنفأ اي ةيا زياع
 : تلق
 ه2 ةككزيله ح
 * تلاق مث « اليلق تتكسو

 م. هدك اثحا .. ةلاجل حار تاق ىللا .. لامك ىس اي عيسا ب
 ! شعجري م حوري ىللا

 * تلقو « دراب ءام ةعلز ىنسأر قوف تبكس اهتأك تسسحاو
 ! تيبلا رجأأ زياع بيلط

 : تلاق

 .:., نشورجاب ان, + الكب
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 ' ١ ىنفرعت ال اهناك نيتدماج ن

 دا د د

 تمدن له .. ثدح اذام .. ىتشثهد ىف رثعتا ائاو ثجرخو

 اهتقفسث ترثا له .. ىلا دوعت الا تررقو انئيب ناك ام ىلع ةهبكف
 ىتدسحو نم ىنذفئتل 4 اهسن ىل تيمدقف «© ةقباسلا ةرملا ىف
 ىتح نم دعي ملو « ةيافكلا ىل تدا اهنا تربتعا مث « ىئامرحو
 « بابلجلاو ىدننالا ةدقع ١ طغض ثحت ىلا تءاج اهنأ ما . . ديزلا
 نيفظوملا نحنف .. فايرالا ىفظوم عمتجم اريثك اهنعيشدحتي ىنلا
 يك اماعت ++. نهيدجتو © هفيزلا ءاست رهبت"© ةلدبلا '»: نلا ةتفعت
 برجت نأ ديرت اهنا .. ةرهاقلا تانب كاليداكلا ةرايسلا .بذجت

 ٠ اليوط بابلجلا تفرع نا دعي « ةلدبلا
 1 بييشلا وه اذه ناك اسزا
 !! اهتدقع تلحو ثهتناؤ ٠.. ةلذبلا ةهيكف تبرحو

 اهيلا ةجاح ىف ىنا .. اتنكسا نل ىننكلو
 رثكا تشقهدو « ةفيلخ جاحلا ىلا ىلاتلا مويلا ىف تبهذو

 امهئم قلطني نيتداح نينيعب ىلا رظني وهو ؛ دوربب ىتلبقتسا امدن#
 تيبلا رجاتسا نا ديرا ىنا هل تلقو هرشو هدورب تعلبو .. رشلا
 : تاهت ىجو نق جاغلا عضو,

 نضفتا .. ناوسنلا دنع حوري ثيب رجأي زباع ىللا وهو
 .. ىدنفأ اي

 : تلك
 <٠ اور + +, لقحصي ام: اح ايان

 ليلا



 : جاحلا ىنعطاقو
 كعوتب ىشفعلا نيتتحو ... لضفتاو ىدنفا اي رشلا رصقا

 .. ةحلصملا ىلع. كل مهتعباح ىدنع ىلا“
 : تلقا

 .. و ... جاح اي ىئمهفا نسب يس
 كتفش ول هللاو .. شملكنت ام. انه نم رجنا.كل لوقا اب سمشلا ءارو ىرجت تنب ا : ىهجو ىف ةنيكس عفري وهو اخراص ىنعطاتو

 .. كتبكر زجال ىئات ةراحلا ىف
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 او .. ةهيكف اهتلمع' . . ةهيكذ ىلع وعدا اتأو .. تيرجو
 دو ا نم فوخلا +0 ةفوخلاو ... ىئامرحو ىتدخؤ "ىلا يرجا ببرع تاملك . ىتفغلب ىنثدحت تأ. .٠. ىرجا و 4 ىنا جوز 5 ١. تللظو !! ابدؤم تسل ىنأ اهجوز
 :'اهلآ تلقو ب تا .. !! ىنيع ىف ةصاصْر قالطنا

 ؟ذومب اهفلا تباع تيكدح

 .٠ امور ىف اهتلبات
 .. اهريع نم نيرشعلاو ةسماخلا ىف « جيورنلا نم ةا

 ىلع نالطت ناوارضخ اهائيعو : حيرم ءىداه اهلامج .. ةليمج
 .٠. ناثح ىف ساثلا .. ةريغص ما اهنأكو « ةنزتم اهتماستنا

 :٠ ىتايح ةبلجق + : ًاهبتكا نآ اكو ىتمتأ 6 ةليوط ةنضف هذه
 ٠ :.دتمشت ئتفهلو ,تلق
 !:4!ةصقلا' عيوبضومو

 ه٠ سممشلا ت 0
 نم اطوبيخ امهب دشت اهنأك ءاضفلا ىف اهائيع تحرسو

 ةناسنا نع ثدحتت اهنأك اهتصق ىورت تدرطتساو .. تايركذلا
 * اهنع ةديعب ةئاسنا . . ىرخا

 : > 7 ال
1 



 .ىرجأ ىتح اهنم اعامست ىرا داكا ال . . سمشقلا بحا تنك
 محتسأ ىنأك ةيراع ىقلتساو ..”ىدايث علخاو ءىطابشلا روخص ىلا
 3 . . ةليخب سمسش جيورنلا ىف سمشلا نكلو . . عاعشلا ىف

 ةملك قيضلاب سحا تنكو .. ىفتخت ىتح ائضرأ سيلا
 ءاهسلا ىلا علطتاو .. ىنم بحستت ةايحلا ناك سدا ٠

 .. ىكبا داكاو ؛ ءاذوسلا مويغلا نيب اع ثحبأ
 ةديعب دالب نم انابشو تائب لسارا ةرشع ةنماثلا ىف اناو ثنكو

 نا تعطتساو .. ةلسارملا ةاوه سم نك ىنس لثم ىف تانبلا لك . .
 !اهلك ... سمسش اهيف رصم نا... رصم نم باش ناوئع نلع لضحأ
 ٠. "ىلع درو .. سمشلا ىلا بتكا ىنأك هيلا تبتكو .. سمش
 تسسحا لب . ٠ سمسشلاب ىقتلأس ىنا هباطخ حتفا انأو تسسحاو
 .ىذلا قرولا نم ةنوخسو اضايب .ثكا هيلع بتكي ىذلا قرولا نأك
 +. اسممش هدلب ىف نآل . . هيلع انأ بتكأ

 ادحا لسارا دعا مل . . ماع نم رثكا اننيب تالسارملا ترمتساو
 ريسأ هنا,.. هتروص ىل لسراو. . ىتروص هل تئسراو . هريغ
 0 ! ىلقملا كممسلا نول ىف

 نأ قيطا دعأ مل .. ىدلب ىف ىثيعا نا قيطا دعا مل مث . . مث
 .. مويغلا نيب سمشلا نع ةثحاب ءامسلا ىلا علطتا هلك ىموي

 .نم مركأ اسنرف سسمش نأ ٠.. اسئرف ىلا ةلحرب موقا نأ تررقو

 ,.. رصم ىلأ رفاسا نأ عيظتسا نكا ملو ... جيورتلا سمتف
 ةلسارملاب ىقيدص نكلو .. ةليلق ىعم دوقنلاو ةديعب ةفاسملا نا

 ىلا رفسلا ىف ىلع حلي ادب اسئرف ىلا ةرئاسم ىنا ملع ايدنع
 .. هتلئاع عم هتيب ىف ميقأس .. ىنوعدي هنا .. رصم

 5 سمشلا دألب ىلا رفاسا ال اذامل
 : ىمأل تلقو
 1 يضع نا ةرئلحس ننا اخ

 لم

 : ىما ىل تلاقو

 ,. ةنونجم تنأ

 ىف اناك نييرصملا نم نينثاب تيقتلا نا ءانثآلا اكلت ىف ركذاو
 امهل تركذو ؛ رصم ىلا ةرفاسم ىتا امهل تلقو .. جيورنلا ةرايز
 مث © ناونعلاو مسألا اعيسو .. هئاونعو ةلسارملاب ىقيدص مس

 اي بال فبما الا ىناحصني ايهب اذا مث ؛ رخآلا ىلا امهذحا رلخت
 ٠ امهيلا جاتحا ىلعل ؛« رصم يا اول ىنايظعاو ©« قيدفلا

 .. ! ؟ ىقيدص نم ناراغي له .. هنادصقي ام مهفا ملو

 اهنأل « ةرخادلاب ترفاسو .. سمسقلا ىلا .. رصم ىلا ترفاسو
 .٠ ىلابقتسا ىف هتدجوو .. صخرا

 كلانه ام لك .. هتليخت امكو ؛ هتروصك هنا . . رمسالا باشلا

 .. دقتعا تنك امم ةقاثأ لقا هنا
 .٠ اربشت عراست ىلا . . ةرهاقلا ةطحم نم ةرجا ةرايس انبكرو
 لقا عراش مث . . قيض عراسش ىلا مث . . اعاستا لقا عراست ىلا

 مل اهنال ةرايسلا تفقو مث .. ى اخو ...ةراحو ٠ اقيضا

 انرسو ؛ ىبئاقح ىل لمحو اهنم انلزنو .. مدقتت نا عيطتست دعت
 ىف نيترجح ىلا انلزن مث . . ملظم ميدق ثيب ىف انلغدو « قاقز ىلا
 .. هتيب وه اذه .. موردالا

 .. نيترجحلا نيتاه ىف ةموكم اهلك هتلئاعو
 ىتمهي ملو .. اهب تررم ىتلا ةايحلا رهاظم لك ىنمهت ماو

 ةيروطسا ةروص رهاظملا هذه تراثا امبر لب .. موردب ىف هتيب نأ
 اهب ةرجح ىف مانأاس ىنا ىنمه ام. لك .. هيلا تئج ىذلا قرثلا
 :زاا هوكاو هتغاو هوباو هنأ +. ضاختفا'ةعبرا

 ساسحا حرجا نا اضيا عيطتسا الو ! عيطتسا ال .. ال
 ,ف ةولح تاميلك انلدابت دقل .. هرقف نم برهأو « ىقبدم
 .٠ ريقف هنأل تاملكلا هذه ىسنا نأ نكمي الو « انتابال

 اهو



 - . تبرهو . . برها نا ىلاتلا موبلا ىف "ىلع ناكف كلذ مغرو
 مهب تيقتلا ناذللا ناقيدصلا ىل هكرت ىذلا ناونعلا ىلا تبهذ

 .. ةرهاقلا ىف ىتايح ىل اربدو .. جيوريلا ىف
 ؛يف ىتايحب تمعن ذقف :. ةهفات ةريغص ةلئسا ىنلاستدالو

 ”يىتيفكي ىتح « راهثلا لوط سمشلا برشا 'تنك دقل .... ةرهاقلا
 ...ليلاا لوط ىضقال هتبرش ام

 :٠ ايرصم تنبحا . . ثببحأ مث
 ىبح نئاعو . . بح رخآ « نآلا ىلا وهو .. ىل' به لوأ ناك

 'يهتني داكو .. سمشلاك انخاس احرم اقلطنني .: روهنث ةئس
 ,مرحي مكدنع نوناقلاو .. نشيجلا ىف اطباض ناك هنكلو . جاوزلاب
 ىلع صرخا تنك اذا ..' اهلك رصمو .. ةرهاقلا رداغا نا بجي ,ىنا ىنغلبا نم ءاجو .. تايبنجأ نم اوجوّرتي نأ طابّضلا : ىلع
 2 يه ةعلجم

 ! ىئيع ىف عومدلاو .. رصم كرتا نأ تررطضاو
 ,نع دعتبا نا عطتسا ملو ... ىذل, ىلا دوعا نا عطتسا ملو

 سمقلا
 تع ىذلا لاملاب تئج نيا نم ىتااست الو . . نانبل ىلا تبهذ

 ٠ نائبلا ىف هب
 ؛كانه تمثع دقف .. ةهفاتلا ةريغصلا ةلئسالا هذه نم كعد

 ,ىبلث دمضا نا اهلالخ تعطتسا ©« سسمشلا ىف .. ةديعس ةايح
 .تاكرش ىدحا ىف ةفيضم تلغتشا مث .. ةرهاقلا ىف حرج ىذلا

 ضرع ريبك ىبرع ريمأب ىلمع ءانثأ تيقثلاو .. ةينانبللا ناريطلا
 .. تلبقو .. اهكلمي ىتلا .هترئاطل ةصاخ ةفيضم نوكا نأ "ىلع
 اانمم رثكأ كانه سمسشلا نا .. ءاردصلا ىلا ... هدلب ىلا' ترفاسو
 هلا ريطت ال ريمالا ةرئاطو .. ادج ةئيطب ريت ةايدلاو ..... ديرأ

 الإ

 ةرئاطل ال ريمألل ةنيضم نوكا نا وه ىلمع نإ تفشتكاو .. اردان
 ىفو .. ءارحصلا ىلع لطي تيب ىف هلك مويلا ىضقا :. ريمألا
 . ىلامج دهانيل طقف .. ىلامج دهاشيل هسلجم ىلا بهذا ءاسملا

 ٠٠ ريمآألا سمسش نمو ٠. ريمألا نم تتهز . تقهزو

 .. ةيحس ةاناكم ىناطعا . ىعم اميرك ناكو .. تلقتساو

 نع اريثك دعتبا نا عيطتشسا ال ىنإ .. 'ىذلب ىلا دعا مل ىنكلو
 ىلعو « ىمد ىف سمشلا ثحبصا دقل .. صالخ .. سمشلا

 ٠6 افور ىلا تدعم. ىدلج
 وه نسيل ىلمع نكلو .. ءايزالا تويب دحا ىف نآلا لمعا ىنا

 ىتذفان: نم للستت سمسشلا نه عاعس وه ءش لك نا .. ءىش لك

 عبي هنأ .. عامشلا اذه ىب هلغفي ام ملعت ال كنا .. حابص لك

 ٠٠ ةديدج ةرماغمل دعتسا نأب ىنيرغي ٠ . ىمد كوحي .. . ةايحلا ىف

 .٠ ىنلأست الر '. . لوهجم عم ةرماغم .. ةرماغم ةليل 5 ىف ىلو
 .٠ ةهفاتلا ةلئسالا هذه نم كعد . . ىتارماغم ليصافت نغ

 د

 نيبو :٠ .ىل! ايهب تداعو.« اهتايركذ نم اهينيع تبحسو
 : اهل تلقو .. ةريغص ما ةماستنا اهنأك ةنزتملا اهتماستبا اهيتنق

 ٠.١ كالواو تيب ىلا .. رارقتسالا ىلا نينحلاب نيرمدشن الا
 : دهنتت اهناك تلاق

 كانه دجا ابر .. ىردي نمو .. ائفد رثكا كانه سمشلا

 ٠٠ ! اتيبو .. اهجوز
 :ناكيتو

 1ها/



 ىتجوز تلشق اذكه

 عيطتسي هنأ فشل البلق نعمت ولهنا مغر ؛ «ريغب اهذصاب نأ ضو دب هنأ فشتكال اليلق نعمت ول هنأ مغر « هريغب اهفدصلي 8 لك دومت ىتلا ثومنلا هذه رخآ ىلا .. طخنم .. ىئانا .٠ لئام . . مرجم ىلا لوقيس مكبلفاو . . ءىطخم ىتا نولوقتس مكلك

 قدح : ةلادعلل ايرحت ال 3 اظمللا "تاءارجاللو « تايلكشلل الامكتسا « نيمهتملا لاوقأ | متعمتسا نأ دعب ملاظلا مكمكح متردحما مكنأب متنا اورعسشت لمقف نكلو . . مكتلاده ىف ةقث ىل سيلف « مكفاصنا ىف عملا ىنال .. "ىلع اويكحت نا لبق ىتصق اوعمست نإ هؤجرأ 2 : نا لبق ىتصق اوعمست نإ هوجرا ام” لكو
 .. نوملاظلا اهيا اوعمسأ
 دكارلا ءاوهلاو رخلا اهدازو .. ةفلات تناك ىبانصعا نا ركنا ال 5. ةفلات ىباصما تناك .. ىباصعاو ىهجو ىف رلتلا تفنت ممجلا نمي عطقك ىل ىءارتت مهيلع رما نيذلا نيسردملاو ةبلطلا هوجوو .. .ىردص ىلع مثجي ؛ ليقث بطر ءاوهلاو .. ىسا قهزي « راح وجلاو .. نيموي كانه تيضقو .. ميلعتلاو ةيبرتلا ةرازو ىف شثتفم نوملعت امك اناو « شيتفتلل مويفلا ىلا ترفا 23 اهمايا تنك .. ةميرجلا ببس .. ببسلا تناك اهنكلو .. أودع تليق امبر .. ةدحاو ةملك .. نوفيلتلا ىف تليق داو يلوح « ىقيقحلا اهعفادو . . موي نم لقا ىفو .. دحأو موي ىف ثهحاو ةميرجلا تادبو . . ةبيجع ةعرسيو .. ةاجفمىش لك ثدح دك
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 نوباصم ميلعتلاو ةيبرتلا ةرازو. ىفظوم لك « نكلو .. افلت ليقثلا
 ىنئودجتسو « اعيمج مهباصعا ىلع اوفشكا .. باصعالا فلتب
 .. اصعا مهاوقأ « ثدح ام لك مغر

 ىتجوزب تلصتا « مويفلا ىلا ىرفس نم ثلاثلا مويلا ىفو

 ففخي ام اهثيدح ىف دجأ نا دبرا تنك .. نوفيلتلاب ةرهاقلا»

 تثدجو ىنكلو .. ىباصعا ىف ةئمتشملا رانلا بطري امو « ىتدحو

 : اهل تلقو .. ىب طيحي ىذلا ءاوهلاك ادكار اهثيدح
 و7 كلايبك

 : رفزت ىهر تلاق
 + ١ قيل اه تك
 : تلق

 ! ؟ ىتبيبح اي ىلوق .٠ دامس اي كلام

 اق
 .. ! توم ةناقهز .. هناقهز

 : تلقا

 أ ؟ هي ند ةناقهو

 1 ىهجو ىف تخرص ةأجفو
 هقياط شم صالخ . ىتيند نم .. ىتشيع نم هناقهز

 , + ىسفتا

 ىف يِهَو 4 قولا * وكت اهنا +, .ىياصمآ نلم كرطيسو

 « ريدجيرف تيبلا ىفو .. اهتاقيدصو اهبراقا اهلرحو « ةرهاقلا
  سوماثلاو بابذلاو قرعلا طسو دعبملا انا .. اناو .. جلثم خيطبو

 نم ففخأ نأ "ىلع لب .. وكشأ نا ىقح. نم سبلو . وكشاال ..

 قهزلاج اهروعش

 : ةنيكسم ةجهن ىه تلقو
 .٠ هيوش كتمام دنع ىدعقت ىحورت ام '
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 * تخرصو
 دع ندور ل لوقت' ةيوف لك ىللا ةيآ'.. "اسلم ,.: اماهاح

 8 هيل تزوجتا تنك انأ لاما .+ كتمام

 : لسون ىف ٍتلقو

 .. كنابحاص نم دح ىروز ىحور
 : خرصت ىهاو تلاق

 لك نامز .. مهروزا ام ةياغل ىبونتسياح ىتابحاص مهو
 0 .. اوحسفتي اوجرخو ؛ اهزوج تدخ هدحاو

 : تلقا
 9 ةيآ/ىلضتاح ابا حا
 : تلاقا

 .: نب هوعد شكل ام صالخ .. هليغا اخ للا ليعأ احس
 .. ىهجو ىف نوفيلتلا ةعامس تقلاو
 .. ءىش ىأب ىسفن لغشا نا تلواح .. ىتنتا نأ تلواحو

 ... هناتهز .. ىنذأ ىف نطت « هئاقهز ١ ةيلكو عطتسا مل ىنكلو
 .. ةناتهز نكت امدنع ةارملا لعفت اذام .. ةناقعز .. هناقهز
 .. ناتفوشكم بلا اهاعارذو .. فافشقلا .ئدرولا ضيمقلا .. مونلا صييق ةيدترم ىهو تيبلا تارجحب فوطت نآلا .اهئا ذبال
 بضتنم ليوطلا اهقنعو ٠.. صيمتلا ةحتف قوف نم نالطي اهادهنو

 يتا ع فيصلا مايا نم موي ىف مونلا صيمق ىف نوكت اهدنع ةيرغم
 .. ةيرغمو ةريثم ىه مك فرعأ

 نم تبغتو .. تيبلا تارجحب فاوطلا 'نم تبعت اهنا دبال مث
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 جيبه

 انيش .. رخآ ائيش ديرت اهنا .. ريغصلا ديحولا اننيأ هسا

 اذه المي اثيش .. قهزلاو للملا اهلوح نم ددبي ائيسش -. ٠*٠
 صيمقب ىهو « ةفرشلا ىلا تجرخ اهنأ دبالو .. ريبكلا عا

 اباضلا ده :. هفرعأ :نئأ د .نازيجلا نيل نلخ :تللماو
 جورخلا نم : صخالا ىلعو « اهتعنمو .. هتذفان ىف افتاو «.« اا

 اذه ناك املك ةفرشلا ىف فوقولا نم ارارم ىتجوز تعلن
 جورخلا نم ؛ صخالا ىلع ؛ اهتعبمو .. هتذفان ىف افقاو عيشراا
 ٠ موقلا يمت ىهو ةفرشلا يلا

 ملعا ىنكلو .. ىتجوز فرش ىف قثا ال ىنا كلذ ىنعس سيلو
 ... لاجرلا نيعا ىف ريثملا اهلامج ىرت نأ لقعلا ةفيفخ « ةلادم اهلا

 ةفرشلا ىف ةئقاو اهروصتا مويفلا ئفااثاو ىتنحو ىف تذخاو
 ... اماما عيقرلا باسقلا اذهو « مونلا ضيع

 ..اايعياسلا كعستاو + + اهسيفت ئلستل هل كبتتتيل انا :هبآل

 . اهادهنو .. ناتفوشكملا ناتضبلا اهاعارذو .. رثكا تعستا

 نيتظحاجلا نيئيعلل ابهن ثحبصا اهلك .. اهقنعز
 ٠٠ ىلايخ ىف تيدامتو

 ادتامتامل

 ثيبلا نم جرخت نا اهيلع حلي وه مث .. ةيحتلا نالدابتي امهنا
 طغض تحت اريخآ لبقت اهنكلو .. اهتداعك عنمتت ىهو .. هاقلتل
 اليوط اليل اهماما نأ ملعت اهنا مث .. هيناعن ىذلا للملاو اهندحو
 . ليللا اذه نم ءزج ىف وهلت ال اذاملف .. جوز الب ةديحو هيضقتس

 ىف قثا ىثاف ؛ ريرشلا لايخلا اذه ىسار نم عزنا نأ تلواحو
 ةارملاو .. ةناقهز اهنا ىل ثلاق اهنكلو . . ةفيرش ةأرما ىتجور نا

 .٠ ءىش ىأ لعفت نأ عيطتست ةناقهزلا

 تلبق دقو اهتروصت .. ىلايخ .ىف قانا ىسن تدجوو
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 ريئاتلاو +: جورخلا "بوق 'ىدترتل ةفرفلا نم تلخدو.... ةلباقت
 . هنم ةعطق لك زربيو اهدسج لوح قيضب ىذلا رفصألا
 .باب ىلع .. ةريزجلا ىف ..-ام ناكم ىف ايقتلا دقو امهتروصتو
 . ناكم ىأ ىف .. اهنيسلا

 عبشي اليمج امالك لوقي هنا .. اهدي كسما دقل ..0 مث
 اهعارذ مث .. اهدي لبقي وهو . . امهيلع فحزي ليللاو . .اهرورغ

 | ىا لعفت نا عيطتست ةناقهزلا ةارملاو ...٠ ةناقهز ىتجوز نا
5500 

 اعيتالاو + ب ريضيبلإ نتا 1ةهضو.: . ةينيدلفك رش انلاق ل
 له .. ةددرتم بابلا دنع فقت ىهو هتيب ىلا اهبحص .. مالظ
 !؟: ماسو للم ىف ةديحو هيضقتم اليوط اليل اماما نا .٠ لخذت
 ددبت ىتلا تالبقلاو ؛ ةولحلا تاملكلا نم ديزتستل لخدت ال اذاملق
 1 ايما هتدخو

 . ةناقهز اهنكلو . . ةفيرش اهنا
 + 'ةييب لكلاي ةكفش و
 اناو.الا مفتي, ردك ملو تا نونكملاكتىِلايَح نم انأ ةكتففتناو

 ىف ىسفن تعضوو ؛« ةرجألا تارابس فقوم وحن عرامشلا ىف ىرجأ
 : قئاسلا ىف حرتما انأو اهاذهأ

 دة مرسم يع يفي يلع علظا كب

 هع داع داع

 ٠٠ نونجم اناو . . ىوارحصلا قيرطلا ىف ةرايسلا تراظو

 ىف .. هتيب ىف .. عيقرلا'باشلا اذه ىعارذ ن ىتجوز روصنا
 دوسا ليللاو . . دوسا اهتول ىلو> نم ءارخصلاو ... هموث ةرجخ
 + ةويفاا قيرظلا ةتلفساو "2
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 بابلا تحتفو .. ازفق تاجردلا تدعصو « ىتيب ىلا تاصوو
 : اهنع تثحبو .٠ صاخلا ىحاتف-

 : ةايمم ةمضاقلا ةفانسلااو : ::ثيبلا ئه تسيل اهنأ
 هموت ةرجح ىف 1 ...هقيب ىف 4, ةعمااهتآ دبال

 عيقرلا باشلا تيب ىلع ىنيع تطلسو « ةفرشلا ىلا ت
 نوكتا نأ دبألا :.: ؛اهيطأ .+ افطم روقلاو ..-: ةقلغم اوذلا نا 5
 ىف لطفل ناو ةدررملا نب دعو ١ انكم رونلاو + ةقلغم ذفاوتلا
 نم ةلخاد اهتيأر ىتح ةلاصلا ىلا جرخا تدك امو .. ثاثألا عل
 : اهيف تخرصو .. بابل

 8 نيف ىتنك
 : ءوده ىف تلاق
 1! ايام دنع تنك حا
 : تخرصو

 45 هنرجب اي 4 امام دقع

 تخرصو .. ىاوق لكب اهغدص ىلع تيوهو ىدي تعفرو
 رم ىدي تعفرو . ٠ هذي ةبيقح تعقوو .. . ةداح ةخ

 تداعو ٠٠ ىلوألا نم ىوقا ىرخأ ةعفنصب اهتكرص تيتكد

 م توياكت ++ توياحب 7 :ىوفحلا + كوك ذا با

 :رادتسا مث
 . اهفلخ زفتا انآو .. ازفق ملالسلا تلزنو ... اهفلخ ىرجا اناو
 +٠ ملسلا قوق تعقو.م

 .. اهيذ لاسو ١.١ تحشف .. ملسلا ةفاحب اهسار مطتراو
 .٠ تئامو

 ٠ ىئئربت مل سسانلا نكلو .. ةمكحملا ىنتاربو . . اهتلتق !ذكهو

 دا داع دا

 ٠ ةقشلا باب نم تجرخو ... ىمامأ قم ثرجو
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 مكنم لك لواخيلف « "ىلع اويكحت نا لبق . . ةملظلا سانلا اهيا
 عمسي مث « امايأ هتيب نع بغي نا برجيل . . ىل ثدح ام ب

 نم ةليل ىف اهلوقت . « هناقهز انأ ١ نوفيلتلاب هل لوقت 0

 ةملكلا هذه هثدحت نا نكمي ام كلذ دعب ىريلو .. فيصلا ىلايل

 .٠ ةميرجلا ىلا . .٠ نونجلا ىلا هدوقت اهنا .. هتايح ىف ةؤيفصلا

 متنأف لما ال نكل . ٠ ىتنوئربتو .. ىئنورذعت كلذ دعب مكلعلو

 ٠ نوملاظ مكلك

 اا

 ىفيف

 . ىرمع نم ةرشع ةعساتلا ىف لازا ال تنك
 . ةريبك ةكحض ةايحلاو .. سيلوبلا ةيلك ىف الاطا ... !برج

 لضا نا دبال .. ةيفاعلاب . . قوذلاب .. . هيلا لصا هديرا ءىش
 هيلا

 رم ةلش عم ريسا تنك .. فيصلا تايسما ىدحا ىفو
 8 كحضن .. ىقدلا .. انيح عراوش برجن ىئاقدصا

 ىنيع تعفرو ٠٠ رىهثنت ال اناكحضو د رولا ع انفقو مث .. ةراجيس انم نينثا لك .. رئاجسلا ضدنإ
 . ىلع ناتطاسم اهانيع ةاتف ثحبلف ؛ ذفاونلا ىدحا ىلا ةفدصلاب
 تثنذت نأ دعب تفتخا ىنح أهتحلل ىنا ظحلت ثداك امو .. مستبتو
 تاكحض ىلا تدعو ؛ ىنيع كتبذكو .. اهتاماستبا ربكأب ىل
 ةذفأنلا ىلا ةيناث ةرم ىنيع تعفر ليلق دعبو .. ةلشلا
 ناتطلسم اهانبع .. اهبف ةفقاو

 اهتيارو ٠.
 تناك انو... مستو ... ىلع

 ةلمشلا تكرت + ةطاسب لكبو . . ىسفن بذكا مل ة ةرلل هذه ىفو
 ةاتفلا اهنم لطت ىتلا ةرامعلا تلخدو . ائيش مهل لوقأ نأ نود
 ىتلا ةقسشلا باب ماما تفقوو . . هدم ثلطا ىذلا رودلا ىلا تدعسو
 اهيلع بوتكم ةحول بابلا بناجب تيارع ؛ اهنكستا 0 تردن
 سرج تطغض .... دذرتا ملو .٠ (:ىشوجرملا ةيعاز ةروتكدلا »
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 .٠ ةقشلا ىف تاطخآ ىتأب رذتعا مث . . ىدنفأ
 ٠.١ ىه هتحتف .. بالا حتفو
 اهرمع ديزي ال ءاريس .. رغصاو 6 اهتروصت امم لجأ اهنا

 اهيدخ ىلعو ؛ ةريبك ةماستبا اههجو قوغ .. ةرشع ةسياخلا نع

 قرزأ ابوث ىدترت ... ةئيرج ةعمل اهينيع ىفو ؛ ناشعترت ناتزامغ

 +. بعك الب بشبش اهيمدق ىفو .. ءاضيب ةريبك طقنب اطقنم
 ودبي الو « اقينا ودبي ال بوث هنا .. اهبوث ىلا رظنا ةهرب ثفقوو

 ٠ اهبوث سيل هنا "ىلا ليخ نكلو
 ٠٠ ناثعترت اهيدخ قوف ناتزامغلاو « ةتماص "ىلا رظنن

 : اهل كحضأ نا نوذ ةداج ة
 ؟ نوفيلت مكدنع

 : اهينيع ىف ةئيرجلا ةممللاو تلاق

 نلت ىل ىبرضا ىقبا
 ملحا ىتليل تيضقو .. اهدر ميسا نا لبق ماسلا

 .. ىنلق تفلخ دقن ., اهب

 ةريثك مايا تضقناو . . نوفيلتلاب ىب تلصتا ىلانلا مويلا ىفو

 لك ىفو .. مويلا ىف تارم ثالث اثايحأ .. موي لك ىب لصتت ىهو
 ٠ ضفرت اهنكلو ٠. انئاقلل ادعو. ددحت نأب اهعنقا نأ لواحا ةرب

 .٠ نجا تادبو .. و .. ىنتومن ةروتكدلا ىتخا .. شردقا ام
 تدعصو ٠. اههجو ىف خرصا تحبصاو.... اهيلا لصا نا دبال

 +. ادبا بابلا ىل حتفت نكت مل اهنكلو .. ةرم نم رثكا اهتقسش ىلا
 لأسا نا رطضاو .. هفرعا ال لجر وا .. ةروتكدلا ىل هحتفن تناك

 ! ىدتنأ دمحم نع

 اد

 اهبحب ىنحراصتو .. نوقيلتلا ىف ىنثداحت دوعتو
 . ىئلباقت ال ىن» ةجح دجت نأ امئاد عيطتسلر
 +. ةيابحأ

 .. ىثثداحي دعت مل . . نوقيلتلا ثيدح نع تنك ةدحاو ةرمو
 ىف اهرا ملف ... تارملا تام .. ثارملا تارشع اهئيب ماسمأ ترردو
 .. بابلا ىل حتفت ملغ اهتتش ىلا تدعصو .: ةذفانلا

 : هنلأس ٠ .شحا توص ”ىلع درب : نوفيلثلاب اهتيدب تالصتاغ
 , 1 ءدوجوم. ميه
 : ىثجالا توصلا "يلع درو
 2 :نلهر هبا ذهل, يكاندتعا اح

 .. ىهجو ىف نوفيلتلا ةعامس» ىتقلا مث
 سآي ىلا بلت ىئريح تادبو .. .ئاح اناو روهش ةثالث تردتق“

 ارئاولقنالاب هضرم ةبسانمب ماصع ىقيدص ةرايزل ةرم ثدهذ مث .٠
 .. بابلا ىسرج ىلع تطغضو ٠

5 
 اهثيار ىذلا بوثلا نم ةقاثآ لقا ابوث ىدترت تناكو .- ىفيف

 1 ٠ هرم لوأ هب

 . ئل ثحتفف

 قوف ناتزامغلاو . . طيبغ ىنأك حوتفم ىمفغو اهبلا رظنا تفقوو
 , .. ىواسأ ناسثعنرت اهيننجو

 : ةعيرس ةجهل ىف تلاقو
 ..: .لضقتاا ح

 .. ةقشلا لخاد ىئمدتتت نأ لبق ىمامأ نم ترغو

 : ةحارصب هتلاس مث , + ثدحتن ىتبدص عم تسلجو
 ؟ بابلا ىل تحتف ىللا نيم ب
 : ةفبكس ىشيديك لقوا

 هد كايجاع

 ا



 : تلق

 .. هدك لق مكدنع شاهتفش ام ىلصأ ..: ادبأ

 : لاق
 .٠ نيموي نم انل تعاج « همادخ تنب ىدا *

 يثتعدخ دتل .. ىتمأرك ىف تنمط ىنا تسسخا :. تلهقو
 .٠ ةيداخ تببحأ . .

 « نوفيتلا ىم ىفيف ىنتثداح ٠ ةرايزلا نم نيموي دعبو
 : اهيفأ تخرصو

 .. ةمادخ اي تب اي هيا ةزياع

 اقو لكب ىهجو ىف تخرصو
 .. همادخ ىنثم انا

 مويلا ىف نوفيلتلا ىف ىنثداحت تداعو . انئيب ششاقنلا دتشاو
 .. ةمداخ اهثأ اريثك ىسنا تحبصاو .. هيلي ىذلاو .. ىلاتلا
 مل ىهو .. اهءاقل بلطا نأ ىلع بعصلا نم دجأ تنك ىنكلو
 ئاقل ادبا بلطت

 ٠٠ ىتوفيلتلا ثيدحلا نغ. تعطقنا ةاجنو
 : ةطاسبب لاقف « ماصع ىقيدص اهنع تلاسو
 ! تبرهو .. ىتخأ نيتاسف نم نيناقسف تقرس

 : اروعذم تلق
 ٠ سيلوبلا اهنع متغلبو

 : لاق
 تنا' ام ىز. ىفاو ...٠ كلهاتست انم هياكحلا -. ادبآ

 1 هبي كيب قداح
 ناماع ىضقناو

 ةاتف نأ ىتخا ىل تلاقف « ةيلكلا
 تدع مث .. تدك وأ « ىفيف امهيف تيسن

 نم ةرسا ىنع تلأس ىفيف اهمَسا

 اداب

 اهيتنجو قوف ناشعترت ناتللا ناتزامغلا .. اهتركذتو .. نوفل.

 .٠٠ اهبوث هنأ ودبي ال ىذلا اهبوثو

 تلقو . . ىفيف تناكو . . نوفيلتلا سرج قد مويلا سفن ىفو
 * ارخاس اها

 ؟ همادخ ىلغتشتب هسل تنا .. تب اي كيزا

 دعب تداع مث .. ىلع درت نأ نود ىهجو ىف ةعامسلا تمرو

 نا درجمب ةخراس تلاقو « :ةيناث ةرم ىنتثداحو © ةدحاو ةقبتد

 2 كوش تعبش
 ينك ام ىرمعو .. هماذخ ىشم انأ .. حوديم اي عيسسا

 ٠٠ ىنات ىد هريسلا بيجت كازياع ىشم . . هيادا

 : مكهتا لازا ال اناو تلق
 .٠ ماصع تيب ىف هيا ىلمعتب ىتنك ٍلامآ

 * ةدتحم تلاقا

 نا تيرطضاو .. هروتكدلا ىتخا تيب نم تبره اهمايا انأ

 ىف ىسفن عيبأ حورأ .. ىنعي هيا لمعأ ىنزياع تنك .. لغتنا

 ىلايخ ماما عفتراو .. اهقيدصت ىلا ليما ىنا تسسحاو

 تسسحا .٠. نانيعلاو .. ناتزايغلاو .. مستبملا رمسألا اهيجا

 . اهبحأ لازأ ال ىنا

 .٠ ٠0 كفوشأ هدعتسم انأ ©« ىنقدصي ىشتنك اهتاذا

 ىتدوع دعوم لبق « ةعمجلا موي ءاسم ىقتلن نأ ىلع انقفتاو

 ةجهل ىف اهل تلقو .. ىلوفير امنيس. ماما « سيلوبلا ةيلك ىلا
 : ديسلا
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 1 .قكتاخ ةئيفدو هحئش 1+ ةحس هعاسملا مي

 6 ىلوفيو امنيس مامأ تفقو ةسمخ الا ةسداسلا ةعاسلا ىفو
 ... ىعم اوفقوو ىئالمز ضعب ءاجو ةيركسعلا ىتلذب ىدترم اناو
 ىئاقلل ىتأت امدنع ئفيف اوري ال ىتح .. مهنم صلختا نا تلواحف
 6 اهيوث هنأ ودبي ال ىذلا اهبوث ىف ىهو اهوري نأ فاخأ تنك .*
 مهتساحب اوفرع دقو 4 ىلوح نيفقاو اولظ مهنكلو . اهب ىنورياعيف
 .. ةاتف عم دعوم ىلع ىنا ةسداسلا

 راد ماما ةرجا ةرايس تفقو « طبضلاب ةسداسلا ةعاسلا يفو
 .. اهرعش .. ادج ةقينا .. ةقينا ةاتف اهلخاد ىفو امئيسلا
 .. و .. سيراب ىف عونصم هنأك اهبوثو .. اهيتقش قوف جورلاو
 نم .. تكبتراو .. ىل ريششت .. ةيقارلا ةقبطلا نم دارا
 حودمم .. تفاخ توصب ىنيدانت اهب اذاو .. ىل ريمشت ىتلا هذه
 اهنيعب ىفيف ؛ ىفيف اهنا .. اهم تبرتقاو .. حودمم اي لاعت .

 : ىهنش اهيف ام لك .+ تلمتكاو .٠ تجضنو .٠ تربك دقو
 .. ادج ذيذل . . ذيذلا

 .. ادبأ ةمداخ نكت مل اهنا . . امهاو تنك دقل

 مهتييحو ٠ سارلا عوفرم اناو ؛ ةبلطلا ىئالمز ىلا تفتلاو
 هبشأ مهتكرتو .. ىفيف بناجب ةرايسلا تبكر مث ٠ ىعبصا فرطب
 .. نيقوعصملاب

 ةيقر .. اولح اثيدح .. البول انثداحتو
 تلواحو ؛ لينلا ىقينروك دنع اهنم انلزنو . . اليوط ةرجالا ةرايسلا
 تحتفو تعرساه ., اشرق نيسمخو ةيئامث ..باشحلا عفدأ نأ
 ةسمخ اهعم . . تاهينجلا ةسمخلا تاذ نم ةقرو تجرخاو اهتبيقح
 .. نيهّثنج ليكي ال ىعم ام لكو « تاهينج

 رصم ىف ةيدان اهتخاو اهمأ عم ميقت اهنا ىفيف ىل تلاقو
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 تصلخا اهناو .. ريخآلاو لوألا اهبح ىنا ىل تلاقو .. ةديدحلا
 ئثم تبلطو اهنوفيلت مكر ىتتطغاو : ء و:.. و ٠.٠ اهرمغ لوط ١
 دكاتإل .. ةعاس ىأ ىفو .٠ موي لك .. نوفيلتلا ىق اهثداحا نا

 موب لباقتن نا ىلا .. ىراظتنا ىف امئادو بلا ىق امئاد اينأ
 .. ةيلكلا نم جرخا امدنع سييخلا

 سيلوبلا ةيلك .نوفيلت لامعتسا ىف ةصاخلا ىقرط ىل تناكو
 راظتنا ىف اهدجا امئادو .. موي لك نوفيلتلا ىف اهثداحأ تنكف . .

 ىذلا سيمخلا موي لبق .. ءاعبرالا موي ناك نأ ىلا .. ىثيدح
 هليعتسا ىذلا مقرلا سفن . . نوفيلتلاب اهب تلصتاو « هيف اهاقلاس.
 : اهتلأسو : زوجع اهنآ ودبي ةارما ىلع تدرو .. موي لك

 ؟ هدوجوم ىفيخ
 : تلاقو

 ٠ ىفبق همسا دح شاندنع ام

 ةرم اهب لصتا تدعو . . تلهذو
 ف هبسأ دح ىئاندنع م .. اهئادو . .
 : زوجعلا توصلا درف .. ةيدان اهتخا

 ٠٠ تجرخ هيدانأ تس ع

 بذكت اهنا .. اهعم ميقت ىهو ةيدان اهمسا اتخا اهل ناف نذاو
 ٠. ىفيغ .. تبهذ نيآ نكلو .. ىلع

 اكو.
 نه تلا هرب فو ٠

 ةجيازو +

 ف مث .. نونجم اناو ناعوبسا ٠. نجأ تدك

 أ ل فلوو لم نيرا لايكفي العلا جب ينو
 نع اهتلأسف .. تاسكاعملا نم اصلخت نوفيلتلا ةرمن تريغ دق اهنا
 اهنال اهتخا نعو اهنع اهمإ نا تلاقف .. ةديدجلا ةرمئاا

 اهنا تلاقو .. امهتاسكاعم ىلع نابشلا ناعجشي امهتأب امهيهنن
 2 نا رع لستم

 اال



 ادق اهما نا لوقت . اهقيدصت عيطتسا ال انأو ىنتكرتو
 1 اهنخلا نم. كلاس 1 ىنآ يح ىف © مقرلا تريغ
 .٠. تجرخ اهنا ىل اولاق
 ىه له .. ةمداخ ىه له .. ىفبف ىه نم .. ارئاح تشعو .
 ةذهب ىتأت نيا نمو .. ةطقاس ىه له .. تالئاعلا .تانب نم
 اهّنا ودبي ال ابوث ىدترت تناك نا دعب « اهيدترت ىتلا ةيلاغلا بايثلا
 .. ؟ اهتبيقح المت ىتلا دوقنلا هذه مث . . اهبوث

 نو .. امئاد ىب لصتت تناكو

 | اموي اهيلع تضرعو
 اهنا .. تدتحاو
 4 ىلا ىعم ىتأت نأ تلبق عيباسا ةعضب
 كانهو .. ةيركسعلا ىتلدبب اهبناجب ريسا انأو ساثلا اناري ال
 ! ةفيرش ةاتف .. ةاتف اهنا ىلع اهتلماع

 اهيف ارئاح تلز ال ىنكلو .. العف اهبحا .. اهبحا تحبصأو
 املكو « ىل هلوقت نأ ديرت ال اهمسا ىتح .. ىه ام .. ىه نم ..
 ةكحاض تباجا اهتلأس

 . هجاح لك فرعتاح نيدعبو . ىفيف . . تقولد كيلع ةيافك
 تناك امدنع اهمسا نا ىل لاقف « ماصع ىقيدص ىلا تعرهو

 .. راعتسم مسا ةنأ دب ال .. « تمعن » ناك . . مهدنع لغتشت
 ةريزجلا ىدانب انررمو ؛ ةريزجلا ىف اهعم ريا تنك موي ىفو

 تلاقف

 .. ىدانلا ىف دعقن جيت
 : تلق

 + وضع ىكم انااح
 : تلات

 .+ وضع انأ

 : تلق

 انف

 .. لوقعم شم

 « ىدانلا ةيوضع ةقاطب اهتبيقح نم تجرخاو .. تمستباو

 ةقاطبلا اهنم طقتلا نأ لبقو .. ىدانلا متخو « اهتروص اهيلع
 : ةكحاض : لوقت ىهو « اهتيبقح لخاد اهتفخا « اهمسا ار:

 .. عوتمسس
 امير .. ةمداخ نوكت ال اذامل ٌنكلو .. ةمداخ نوكت نأ نكمي ال

 .. مايالا هذه نهداسجأ نعبي ىتاللا تاطقاسلا نا .. ةطقا
 ددعب اهبحأ .. اهبحا .. اهبحأ انا .. و .. طوقسلا نيهيلع ودبي !

0 
 الو .. اهنع ثحبا .. انونجم تدعو .. تفتخا مث .. مث

 6 مانا

 لازه اياقب اهيلعو ؛ ديدج نم ترهظ + نيرهش دعب مت . .بف

 اهتافرصتو .. اهبايث ىرأ نا تدوعت امك اقبنا سيل .. اهبوثو ..
 ' .. ائيمث تدقف اهناك .: ةيلسم الو ةحرم تس

 : ىظيغ نم اهعفصا داكأ اناو اهل
 5 نيف تنك

 كعب نك

 : تلقو ©« ىبضغ نم ثادهو
 اب انأ . . ىقيف اي ىعمسا

 ةماستبا اهنأ "ىلا ليخ ةماستدا اهيتفش ىلعو ىنتعطاقو

 :رخاس
 .. هقراع ل

 لياع انإ
 0 هاا ةتقياشو 6 ولم كول كسلا . كزإ

 و تلاقو
 ؟ حوذنم اي ىتزوجتت قياع حيحص

 اذن



 تيلاق

 1 ىئزوجتت ىتما .. ىثما
 تلق
 1 هزياع ىتنا ام ىز ... تقولد .. هدراهتلا .. هركب
 : مكهت ىف تلاق

 1 حودبم اي همادخ 'زوجتت
 : اهنع عفادا ىناك تلق
 همادخ ىازا .. همادخ تنك ام كرمع .. همادخ سم ىتنا ل

 ...٠ 1 هريزجلا ىدان ىف هوضع تناو

 تلاق مث « اليلق تتكسو
 ٠.٠ ىيار كلوقااح هركب . . ركفأ ىئبيس

 .. دغلا ىف اهرا ملو
 . تفتخا
 .. ىتايح ىلا ادبأ دعت مل
 .٠٠ اهبحا تلز الو
 ؛؟ ىه نم .. ارئاح تلزال
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 الفط دعأ مل

 ىق اهل رود لوا تلثم امدنع « ةرم لوأل ةءابخ نتاف تدهاشا
 نم ةعباسلا .ىف اهمايأةمانمخ نتاف تناك ... ٠0 ديعس موي »ملي
 .. ئرمع نم ةرشاعلا ىف انا .تّتكو 6 اهرمع

 اهتينحا 6: اهتتيحأ دقل 5+ قدضتاالا وا" قص :, "اهنيباو
 ءاقن نم ةرشاغلا ىف لفط ىلا لمحي نا بحلا. عيطتسي ام لك
 اخرانس لضفلا ىف سلجاو ةسردملا ىلا بهذأ تحمصأ ... ماهواو
 ىهابتنا مدعل ةرم نم رثكأ نوسردملا ىنبرض دقو .. اهتروص ءارد
 ءارو حرتشأو دوعاو. © ةقلعلا ىقلطا تنع ىثكلو: . + .ىمرحلا ىلا

 نا ىلاو .. تيبلا ىفو . . تيبلا ىلا قيرطلا ىفو
 + نعم .نتاق املاد.: مانا

 .. نفاق هيف رهظت مليم لك .دهاتقا نأ ىلع صرحا ؟تحبضاو
 لكو .. تالجملاو فحصلا اهرشنت اهل ةروص لكب ظفتحا تحيصاو
 مل مهنكلو ؛ « نتاف نونجم » ىئنومسيو "ىلع نوكحضي ىلها
 مالفألا ىلا 'ىئئوذخاي اوناك لب .. بحلا اذه اومواتي نا اولؤاح:
 نم ىنامرحب تاطخأ اذا .ىننوددهيو +. نئاف اهيف رهظت ىتلا
 .. نتاف مالفا ةدهاسش

 نئثاف ةروص

 .. ىعم ىبح ربك .. نتاف بح نم قفا ملو .. تربكو
 هتدهاسش اهضعب .. ةرم نم رثكأ نئاف مالفا دهاشا تحبصاو

 تيبلا ىف ىترجح ناردج لمت نئاف ةروص تحبضصأو .. تارم رشع
 نماخلا جردلا لْخاد ىف اهقصلاو ؛ ىبتك تاحفص نيب اهعضاو ..

 انيك



 ىئارف بناجي ليمج راطا ىف اهل ةريبك ةروصو . . ةسردملا ىف ىب
 ىتلا قرولا تاصاصق لكب ظفتحا تحبصأف « كلذ ىلع تدزو ..
 ©« اصاخ اموبلا تاصاصقلا هذهل تصصخو نئاف نع بتكت.

 مث .. نانثا «© موبلالا لدب ىدنع حبصأو .. ةيائعب هيف اهتصلأ

 ةسمخ مث :*. ةثالث

 1+ اتحلا اذه ةقينخ. تتيبقو .. . "رككأ تربكو

 ٠٠ ىفظاوع ةقيقح طبضلاب ةقرعا ىنا .. انوئجم تسل ىنا
 هنكلو .. ةئانفلا نتاف بحا .. مالفألا ىف اهارا ىتلا نتاف بحا ىنا
 مواقا نأ لواحا ملو . . ىنعم نم بحلا ىف ام لكب بح .. بح
 اناو تحبصأ ٠. هل امالستسا تددزا . . سكعلاب .٠ بحلا اذه
 قوف اهقصلاو « نتاف روص عمجأ لازا ال ىرمع نم نيرشعلا ىف
 بناجب ىتلا ةروصلا ىلا ءاسم لك سلجا مث .. ىتفرغ ناردج
 نعو ٠ . ىموي ىف ىل ىرجي ام لك نع اهثدحا . . اهثدحاو « ىشازف
 بضغت وأ ىل مستبت اهب سحاو .. اهيأر ىلا عمتتسأ مث ىلكاشم لك
 ىلا جاتحم ناسنا لكف .. انونج:اضيأ اذه نكي ملو .. ىنم

 ىذلا رخآلا صخشلا ىه .. ىسفن ىه نتافو .. . ةسفن ةمكقان
 ىتماستبا ىه" ىل نتاف ةماستباو .. ناسنا لك ردص ىف شيعي
 .٠ ىنم اهبضغو .. ىسقن نع . . اهنع ايضار نوكأ امدنع ىسفنل
 . ٠ هتلعف ءىش ىلع ارئاث ىريمض نوكي امدنع ىسفن ىلع ىبضغ وه
 امدنعو .. ىرابخا اهل ىوراو .. اهشقانا ىسفن ىه نتاف تناك

 : حيصاو اهتروص كسماو « ىتفرغ ىلا ىرجا « ناحتمالا ىف حجنا
 .. نتاف ايا تحجن انا

 .. ةفرغلا ىف صقرأ رودا مث

 .+ ديحولا ىبح, وه اذه ناكو

 .. رخآ بح ىل نكي مل

 1ك

 ىتايح ىف سيلو 6 ىرمع نم نيثالثلا ىلا تلصو ىتح تاللظ
 ءاسنلا لك نم نتاف ىنتمح دقل . . بح ةهبشاالو « بحال . . ةا

 ٠٠ نهنم ىنتمرح وأ

 « راقفلا وذ نيدلا زع تجوزت . . كلذ لالخ نتاف تجوزت دقو

 ىبح ىف رثأ هل نكي مل اهجاوز نكلو .. فيرشلا رمع تجوزت
 ىلا رظنا تنك دقل .. قيفا ىئاعجي ملو .. ىتريغ رثي مل ..
 اهجاوز ىف اهتروصب ظفتحاو . . اهمالفأ دحأ ىلا رظنا ىناك اهجاو

 ىف نتافل نكي مل . . اهراودأ ىف اهروضت ىتلا ىرخإلا روصلا نيس

 هذيحي ىذلا ىنعملا سفن اهجاوزل نوكي ىتح ؛« ةصاخ ىرلخن

 .٠ طقف .. ةنانغ .. ةنانف نتاف تناك .. ىرخا ةاتف ةيآ

 لكأت ىسار ىنيعب اهتيأر ولو .. ةنانف اهنكلو ؛ ةناسنا درجم تسل

 .٠ لكالا ىلا اهتجاحل وأ .. سانلا ةيقبك لكأت ال اهنإ_تدقتع

 .٠ ةنانفك اهراودأ دحأب موقت اهنكلو

 .٠٠ ىرمع نم نيثالثلاو ةدحاولا ىف تحبصاو

 ٠٠ جوزتأ نأ ىلع ىمأ ترصاو

 ءىث ىلع ترصا اذا .. ةزوتاتكد اهنا . . ىمأ فرعت ال تناو

 ىلا ةجاح ىف تسل ىنتآب اهعنقا نأ تلواح اثبعو . . ذفني نأ دبالغ

 ديزم ىلا ةجاح ىف تسلو ايندلا ىف قولخم دعسا ىناو « جاوزلا
 +4  ةزقَهْسللا "نم

 .٠ ترصأ ةروتاتكيدلا نكلو

 ىنكلو .. ةبيط « ةيكذ © ةفقثم « ةليمج ةاتف نم ىنتجوزو
 ٠ اهروص لك ديدجلا ىتيب ىلا ىعم تلقئو .. نتاف بحأ تلز ام

 دحاو ءىش . فحصلا تاصاصقب اهيف ظفتحا ىتلا تاموبلالا لكو

 ةريبكلا نتاف ةروصب ظفتحا نا عيطتسا دعا مل ىنأ وهو .. ريغت
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 لب اهب ولخا تنكو ؛ ىبتكم ةفرغ ىف اهب تظفتحاف ىشارف بناجب
 ىت ملو .. ىتجوز ىلا بهذا مث .. ىتدامك اهثدحاو ءاسسم
 . نئافل ىبح انجاوزل ىلوالا مايالا ذنم .ىتجإ 3 دمنا ني شعورا تظخألو " 2 6 هيدؤأ نأ ىما ىتم ثبلط لمع ىوس ىل ةبسنلاب ىتجوز
 1 ةرئاح وأ .. ةبضاغ تناك امبر اهنا اهبلع ٌكلظحالو

 نم صلختا نا ىثم بلطت مل .. تتكس اهنكلو ِ ٠.
 ةفرغ ىف اهبضقا ىتلا تاعاسلا نع ىنلاست ملو ٠. نتا روص
 ىعم ثبهذ ؛ نئاف مالفا نم مليف ةدهاشم ىلا اهتوهد املك تنكو . اقالطا نئا نع ىتثدحت مل .. نئاف ةروص عم اديحو بتكمل
 ثالث « مانا ال ٠ مليف ةدهاشمل ىعم تبهذ اهنا لب ,٠ ضارتعا نود
 .. تارم

 نم راغت

 ايو .. هحاتفمب ظفتحت ىذلا صاخلا اهبالود لخاد رظنت مونلا ةمرغ ىف ةفقاو ىتجوز تدجوف ةرم تلخدو . . موي ناك نا ىلا 1
 د تقلغاو ؛ كابترا ىق بالودلا نع تذعتبا ىتح ؛ ىب سحت تداك
 تفقوو ؛ اهبيج ىف هتسدو لفقأا نم حاتفملا متعاوتا مك« حاتفملاب
 : ,.. نتن اههجوو.« ةكبترم يمامل

 ذو .. اهنع تيهلت ىنكلو .. ىهابتتا ةعقاولا هذه تراثاو
 50 اث ةرم اهتطبضو <« عوبسا رم نأ ىلا ٠. اهنانكب اهتباحأ
 كابترالا سفن اهنم رركتو .. اهبالود لخاد رظنت « فقوملا ندفت
 2. ةرم لوا اهارتعا ىذلا

 .. ادها مل ىثكلو

 ؛ اهقدصا نا عيطتسا ال كوكس ىنؤلبت .. ارئاح تنك
 ف 0 :. اهنم ضلخنا نأ عيطتساا

 تلخدو ىتجوز ىئتكرتو ؛ مونلا ةئرغ ىم انك نأ اموي مث 24 حد سرق « وتلا ةكزف 1
 « لفتلا ىف حاتفملا تيارف . . اهبالود ىلع ىنيع تطقسو .. مامحلا

 اا

 ثحتفو © ىفباصا فارطا ىلع تمق © صوصللا لعفي امكو

 . .٠ بالودلا

 ٠٠ تدجو دقل . . اتوهبم تفقوو
 ؟ بالودلا لخاد تدجو اذام ىردتا

 !! .. فيرقلا رمع ةروص تدجو دقل
 نا اهتعاس عطتسا مل .. لغفا اذام ردا ملو ؛ بالودلا تقلغاو

 ىهجو ىف ترظنو .. ىتجوز تداعو .. ىفطاوع

 ! طيسب صغم ةيوش ىدنع . . ىثيف اه

 رمع بحت ىتجوز نا .. ارئاح اقلق امايا كلذ دعب تيضقو
 . نتاف بحا ايك هبحت اهنأب ىسفن عئقا نا تلواخو .. فيرشلا
 لك ةدهاشم ىلع امئاد صرخت اهنأ ركذتا تادبو .. نائفك هحت

 « نانفك هب اهباجعا ىدبت تناك ةريثك تابسانم ىق اهنأو . . همالفا
 ىف قحلا ىسفن ىطعأ تيد ام ؛ ةدح ىف قحلا اهيطعا نأ تلواحو

 ةقيقحلاب ىسفن هجاوا نأ "ىلع ناكو ؛ عطتسا مل ىنكلو ٠ . نئاف بح
 .. هنم راغا ىثأ .. معن .. فيرشلا رمع نم راغا ىئا ..

 مل .٠ نئاقل ىبح لمها تادب مايالا هذه لالخ ىف ىنا مهملاو
 ىلا ثولخ املك تحبصاو . اهب ظفتحا ىتلا اهروص ىف بلقا دعا

 ىنع اهيفخت .. ةروصلا ىنغ دعنبت .. ىبتكم ةفرغ ىف اهتروص
 ىنا لب .. فيرشلا رمغ نم اهينع ىتريغو ىتجوز وح ىفطاوع
 ىتجوز عم سلجال ىرجاو « ةولخلا هذه تاقوا رصتخا تحبصأ

 ..«رةفهزشلا مع ةنوتس عم ولغت اهكترتا 9 ىتخ
 صيمقب ريرسلا قوف ةسلاج تناكو ؛« ىتجوز ىلا اموي تلخدو

 اند



 رف ناك ائيش ةداسولا تحت تفخا ىتح ىنحملت ثداك امو مونلا
 2 ٠ اهيدي

 .. ءىشلا اذه فرعا ىنا
 .. فيرشلا رمع ةروص ها
 .. ملكتأ ملو
 انهم ىثنا .. ىتداسو تحت رمع ةروصو ؛ موثلا عطتسا ملو

 : ىتداسو ثحت ادبا اهتروص عضا ملف «؛نتافل ىبح ىف تيدامت
 .. هب لضتت نكت مل ول ىتح .. نانفلا ال ناسنالا رمع ىف بحت اهلعل ىردي نمو .: ةئونجم ىتجوز نا .. هدعب الو جاوزلا لبق ال
 ٠. ىنع  لجرك  هلضفت امبر .. هاتمتت امبرم

 .. نجا تدكو

 ناجب ىتجوزو . . ىشارف ىف لعتشت رانلاب تسسحا
 يع تضيغأ دق نكأ ملو - حابصلا ىفو ٠ . ىرانب تال ءوده
 .. ىباضغعأ ىلع رطيسا نا عطتسا مل  ةدحاو ةظحل ليللا لوط
 : ءودهلا لعتفا اناو تلقو ؛ زمع ةروصب تكسما مث ؛ ةدخملا تباقو

 1 فيرشلا رمع ىبحتب ىتنا
 : ءايح ىف ىتحوز تلاقو
 وياك

 ىتروثو ىدي ىف رمع ةروصو ؛ ةفرغلا ىف ودغاو حورا تذخاو
 .٠ ىتوص قنخت

 : ةءارب ىف ىتجوز تلاقو
 1 ىد هجاح اهيف ىدو ؟ تلعز تنا

 : اخراص ثلقو

 . لايع بعل هد
 : ىئادحتت اهنأك تلاقو

 .. مئاه تس اي صالخ ىتربك ىتنا
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 . همامح نتاف بحتبو « ريبك ثنا ام بيط
 + قدصتال وا قدص :: نئافل ىبح ةليللا كلت ىف تيسن دق تنكو

 ؛ ىتايح لوط اهيف تسثع ىتلا ءامسلا نم تطبه .. ىدح تيسن دقل

 ٠١ ىتجوز ىلع ةريغلا ىئبذعت ضرالا ىلع تغفو
 : تخرصو

 هوا. ةقلقف نتف بساتاثل
 : ىلثم خرصت ىهو ىنعطاقت تلاقو

 ٠٠ ناتفك رمع بحاب اناو
 خرسأ تدعو

 مارتحا ةلق ىد . . تائب ةعقرم ىد . . نانف ىشم اللاو نائف
 . اهروبص لك عطقا دعتسم انأ نتاف ىلع ناك اذا . . كزوجو كتبد'

 نئاف روصب تكسماو .. نونجلاك ىبتكم ةفرغ ىلا ثتعفدناوس
 ىديب تكسماو ؛ ىب تقحل ىتجوز نكلو .. اهقزما نا تمسهو
 * مستبت ىهو تلاقو . ٠

 تنك ول اهعطق رمع ةروص ذخ .. نتاف روص شعطقت ام
 ٠ .-ويع نم رذكأ نقاف بهاي قلتعا +
 ةولح ةماستبا . . ىل مستبت ىهو ؛ اهودشم اهيلا رظنأ تفقوو

 ١: تقلا ىبا تسيسحاو . ة نمو ؛ رمع نم ىتريغ نم 3
 .. اهتنضتحاو . . نئافل ىبح

 .٠ اهردص ىلع ىكبا نا ديرا ىتا تسسحاو
 +. ىرمع مابا لمجا .. ىرمع نم ىرخا ةلحرم ىلا تلقتناو

 ايثا



 ناطلسلا تئب

 ىمسا ناف ؛ اقيقد نوكت نأ تدرأ اذاو . . ىمهف ىزوق : ىمسا
 !! ىمهف ىدنفأ ىزوف : وه طبضأا»

 هب ةنس 1و نآلا نيم
 . اداج اناسنا نوكأ نا تلواح ىتايح لوط . . داج ناسنا انأو

 ىف افظوم تنيعو « ةماعلا ةفاقثلا ةداهش تلن تاوذس عست ذئيو
 تاهينج ةرشع بترملا .. ةعسات ةج

 ليئض ىبترم نا وأ .. ىميلعت متا مل ىنأ ادبأ ىئممي نكي ملو ٠
 تعضو دق تنكو .. اداج اناسنا نوكأ نأ ىنمهي ام لك ناك .٠.

 .. ةقد ىف اهيلع صرحا ؛ نيزاوملاو سيياقملا نم ةعومجم ىسشل
 سيياقملا هذه لوح رودت ىوحن سانلا تافرصت لكو ؛ ىتافرصت لكو

 زاوملاو

 « باسحب ىبنشو ىرعش ىوساو « باسحب ىبايث راتخا ىنا
 امامت عبرلاو ةيئاثلا ةعاسلا ىفو « ةقيقدلاب ةحلصملا ىلا بهذاو
 كل ددحا نا عيطتساو .. ىتدلاو عم ىتيب ىف ىئادغ لوانتا ىندجت
 رباني رهش نم لوألا موي ىف ىئادغ نوكيس اذام طبسضلاب
 .. لؤ51 ماع

 ىلا هجوتاو © ىتيب نم جرخا ءاسم ةسداسلا ةعاسلا ىفو
 ىمظن ديسلا ىقيدص ناكد مامأ سلجاو  اربشب - ىصولخ عراش
 رواجتي ال هنال ؛ ىتصق ىف كمهي ال هدلوو .. هدلوو لاقبلا لاله
 ٠.. هرمع نو. ثلاثلا ماعلا

 امك

 بقرا .. ةديحولا ىتهزن ىه ةلاقدلا ناكد مامأ ىتسلج تناكو

 + ىمظن ديسلا ىقيدص بقراو ؛ عراشلا ىف نيراملا سانلا اهلالخ
 سوماق ىمظن ديسلا نا .. هناكد ىلع تاددرتملا تائبلا لزاغي وهو
 .٠. لزغلا تاملك ىغ

 لواحا ملو . . تانبلل ىمظن ديسلا لزغ ىلع ضرتعا نكا ملو
 دجا تنك سكعلا ىلعو ٠ . ىنهد ىلو ةنيد هلف ؛ هيف هكراشا نإ ةرم
 ...٠ اربمش امثئيس ىلا باهذلا "ىلع رفوت « ةيلستلا نم اريثك هيف

 تانبلا :لك ةلراغم ىلع ارجتي ىمظن ديسلا نا تظحال ىننكلو
 . ءاضيب .. اهرمع نم ةريثع ةعساتلا ىف ةاتف .. ةدحاو الا

 © اليلق ماوقلا ةثلتمم « ميسربلا نول ىف اهانيعو .. رفصأ اهرعش
 . ةداج ىهو هيلا جاتحت ام ىرتشتو ناكدلا ىلا ىتأت تناكو
 مأ ملكتت نأ نود فرصنت مث .. ةبدضاغ اهنأك .. ةداج نت“كنكا

 .٠ اهملكي نأب دحأل حمست

 اهنا مغر اهتلزاغم ىلع ارجتي ال اذال « ةرم ىمظن ديسلا تلأسو

 : هتدايسس باجأف ؛ هتانوبز لمجأ

 اهلصا ىد .. اهيب هوعد ىشانل ام .. ىدنفأ ىزوف ايال

 .. فشان اهسارو هيكرت

 ديسلا سوماق نأ هللا تدمحو .. ىسفن نيبو ىنيب تكحضو

 .. تانبلا لك ىلا لصي نا عيطتسي ال ىمظن

 ةعباسلا ةعاسلا ىف هناكد نع ةداع بيغي ىمظن ديسلا ناكو

 ةرتفلا هذه ىف ناكو « ليلق دعب دوعيو هتيب ىلا بهذي امثير ؛ ءاسم
 هذهو .. اهب زتعأ تلز ال ةقث ىهو . . ىب هتقثل ناكدلاب ىلا دهعب

 ٠ نئابزلا رثاكت اهلالخ عطقني ؛ ىراجت دوكر ةرتف ةداع ىه
 هل عيبأ نأ ىف ددرتأ ال ىناف « نوبز ءاجو فداص ولف كلذ مغرو
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 * نيربسا : ةصاخ ةراهم ىلا جاتحي ال هديرب ام ناك اذا 4 ديري اس
 .. خلا .. زاج روباو ةربا « ىاش وكاب

 تعءاج نا ىمظن ديسلا ناكم ناكدلا ىف تنك اينيب « اموي ثدحو
 : ةمزاح ةجهل ىف تبلطو ؛ ةيكرتلا ةاتفلا

 ! كلضف نم نيرببسأ ل

 ىملخن ديسلا نال امبر .. ثكبترا اذامل ىردا الو .. تكبتراو
 ثنك ىنأل امبرو .. ةيسساق ةروص ىئليخم ىف اهل مسر دق ناك
 اهنم تذخاو ؛ نيربسالا اهتلوانو .. ىحلا ثانب لمجا اهربتعأ
 . . اههجو ىلا ىنيع عفرا نأ عيطتسا ال اناو ؛ نيثلا

 ؟ ةيناث ةرم تءاج . . تقولا سفن ىفو . ٠ نيموي دعبو
 ! هيئيحط هوالح ةقا عبر ىئيدا

 ىمظن ديسلا دوغي ىتح رظقنت نا اهنم تبلط . . ترذتعاو
 ارا .. ةقا عبرلا نزو ةيلوئسم لمحتا نأ عيطتسا ال ىنال .. ةدلوو
 مل اهثكلو .. ةمواسم وأ نزو ىلا جاتحت ال ىثلا ءايشالا عيبا طقف
 ؛ ناكدلا تاخد مث .. الاح ةوالحلا ديرت اهنا ٠ اذتعا لبقم

 ذيخطلا ةوالحلا حول ىف تعطقو ؛ ريبكلا نيكسلاب تكسماو
 اناو .. تفرخثاو .. نيثلا تعفدو .. ةقا عبر اهسفنل تنزوو
 . فربصصتا فيك الو لوقا اذام ىردأ ال .. عقتمم ىهجرو .. شعنرإ
 * الئاق كحض لب « داع امدنع ىمظن ديسلا ىن, بضغي لو

 :: نكزت لفغ .:: اهقرانع انأ ت

 ديعاوملا ىف ب اهمسا تفرع دق تنكو  ةيردق روضح رركتو
 ٠ ةرم ىنثداحت ملو .. ةناكد نع ىمظن ديسلا اهيف بيغتي ىتلا
 تءاج موي ناك نأ ىلا . . ىشمتو دبرت ام بلطت طقف : . ىل مستبت وا
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 عمرا ال + تماص اناو ؛ نيصرت اهتلوانو 4 نيربسا ءاريش باط»
 ”ىلا رظنت ىهو ةفقاو تلظ اهنكلو ٠ . نمثلا تعفدو . . اهيل ىتيع

 : ثلاق مث « تابث
 ؟ دربلا عيضي نيرسسالا ركتفن

 نم :تفخ ىناك : ٠ اعيرس ىترظن تدتراو « ااهيلأ ث
 تلقو .. . اهيلا ىتران نم ثنخ . . ىكرتلا اهلذع ن. تفخو !

 * ناطلسلا تئب بطاخآ ىناك مثعلت يف
 «:» نسحا ناثكلا رذب . . مدنفا اي هللاو
 : ةرمآ ةجهل ىف تلاق
 3+ ناتك ر ذب ىتيدا. بيط.
 : ناطلسلا ثنبل تلق

 هناخزجالا ىف دوجوم امئا ... فسآ انأ .. اندنع ىثيفام

 , اند

 : ةرمآلا تلاقو
 .. لاعت بيط
 : ىهجو ىف تطخشتف : : ديرت اذام مهفا ال اهودشي تفقوو
 ٠١ هئاخزجألا نب هيزتشا لاعت

 قاتبكرو ؛ ىبناجب ىهو ترسو : ارغاص ناكدلا نم تجرخو
 ٠ ناتكلا رذب اهل تبرتثاو : , ةناخزجالا ىلا انلصو ىتح ناشثءثرت
 او ... اهرهظ ترادأ مث :. نيثلا ىل تعفدو

 ريقتل.ال هقسولاو.+ .ئركأ تارم اصدامو
 لطيو انايحا لزانتي ؛ ءامسلا ىف مجن اهئاك اهيلا رظناو .. اهتبار
 تمبجو ... اهيدداز دق ىمامتها نأ كنع ىتخأ الو . . ضرآلا ىلع
 عزام .٠ عر امقلا نشف ىف نكست اهنا: . تابوطملا نضمن اهتم
 نابسش عيمجو ٠. ةيزرطلا نونفلا ةمسردم ىف ةبلاط ىهو . . ىصولذ
 .. اهتلزاغم ىلع دحا ؤرجي الو ؛ اهثوبهري ىحلا
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 ه«بف بيغتي ىذلا دعوملار فن ىف . . ناكدلا ىلا ثءاج موي ىفو
 :راو .. « نومك 7 ءارش تبلطو .٠. هدلوو ىمظن ديسلا

 ىلا لخدت اهب اذاف .. ناكدلا ىف نومكلا ناكم فرعا ال ىناف

 نا نود ؛ ةقرو ىدي ىف سدت مث ؛ هناكم ىلع ىنلدتل ىئايرو ناكدلا
 4 :كجرخو 2: ةقرولا 'قوف .ىدي: تشمتراو ... ملكت

 اهيف تارقو ؛ ةقرولا تحتفو ؛ ىنيع نع تباغ نا ىلا ثرظتناو
 . « ةسداسلا ةعاسلا : ةيقيفوتلا مارت ةطحم ىلع « ادغ رظتنا ٠

 اذه لثإ سايقم اهنيب نم نكي ملف . . ىتايح سيياقم تكبتراو
 ىنكلو . ٠ ىبلقو « ىريكفت كبتراو .. هلك ىموي كبتراو .. دعوملا

 ىف نيزاوملاو سيياقملا لكب فزاجا ناو « اذه لك لمتحا نا
 هذه لك نم تفخ ٠. تفخ ىنأ عقاولاو .. ناطلسسلا تنب ليب

 ةناو « دعوملا ىلا تيهذو ... ىتايح ىلع فزت تادب ىتلا ةجفلا
 . . اهتم فئاخ . . فئاخ اضيأ

 5 ىلا رظتنا مل ىنكلو' ... در .٠ ترظتناو
 . رضحت ملو: .. نيتعاض,قم رثكا سيلا :.ةفيافلا ةعاشلا دع
 ماما تلج حاةزم لوأل ح قزم ةعاض ِدَعَو © تيبلا ىلا تدعو
 :.كةدلوو ضن ديسلا نكح

 . اهتليل منا'مل ىنأ كيتكا الو
 ىتدعتو < +- ىمظت :ديسلا :ناكد ىلا :ثبه3 ىلاخلا مَوَيلا ىفو

 مث .. ةسلتخم تارظن ىف ؛ قيرطلا ىلا علطتأ تذخاو . . سثعترن

 < ناكدلا ىف ىدحو تيقبو « هتيب ىلا بهذو ىمظن ديسلا مان
 + مستبت ملو .. ناطلسلا تنب ... ةيردق . . ىماما اهتيار ؛ ةاجفو
 ت امئا  اهتداعك هيرث تو مبا . ملكتت ملو

 ممئاو ؟ قيود
 مويلا ددحت ىهو .. تيبلا رداغت وعم ”فتاعبا

 ٠ تبهذو .. ناكملا ىسفثو . . دعوملا ىسفن .٠ ىلاثلا
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 © فقت مل اهنكلو .. تءاج ةعاس فصن دعبو .. ترظتناو

 ةزهبو اهينيع فرطب "ىلا تراشا . . ىنثداحت ل
 لوا ىلا انلصو نأ ىلا ؛ اهءارو ريسا .. اهتعبتو . . اهعبتا نإ
 ىدحأ ىف تزفقو .. اهنم تبرتاا ىتح تلهمتف .. اريش عراق
 : سمهت ىفو © ىسكاتلا تارابس

 م لافتا
 : تدرطتسا مث

 د علطي هل لوق
 + تلق

1 
 : تلا
 يد اذ

 اهدي نم

 : ىدي نم ببصتي قرعلا ادب دقو تلق
 ذل لايشا 4 + كطرشحا للوإلا سبع 2+ نعت
 : قئاسلل تلاق مث.« ةدح ىف ىلا ترظنو
 ٠. مامحلا وييزاك

 اهللظت ةديعب ةليمخ ىلا ىنتداقو ؛ مامحلا ونيزاك ىلا انبهذو
 عيطتسا ال اناو اهبناجي تسلجو ؛ سانلا نبعا نع اهيفخت عورق
 وكاب وأ ؛ .نيربسا صرق بلطت نأ اهنم رظتنا ىناك .. ملكتأ نأ
 ليبت وا ؛ اليلق اهيتاس نع فشكت نأ تذيعت اببرو .. ىاش
 ةنهرلاو كابترالا نم ةلاح ىف تنك ىثكلو .. مزاللا نو رثكأ "ىلع
 . اهيلا ىدي دما وا « ائيش لوقا نا عطتسا مل ثيدب

 .. ةيساق © ىه امك ةداج ودبت ىهو 6 نيتعاس دعب انفرصناو
 .. لودلدلاك اهيئاجي ريسا اناو

 و ؛ ىسكات ةرايس ائبكرو « ةبئاث ةرم اهتلباق نيموي دعبو
 * قيرطلا فرعا ىناك

 ا1ما/



 .. مايحلا ونيزاك
 : ةدح ىف تلاقف
 مالت
 قئاسلا تطاخت تذرطتسا مث

 أ! ىقدلا ىلع عّلطا
 نبا ىلا ىردا نكا ملف . . تفخ .. ىردص ىف ىبلق صاغو

 هذه لمنحا نال ىنلهؤي ام براجتلا نم ىل نكت ملو .. ىنذخأ

 ئن'" نلا +, نقععري َنَلَخآادَ ىف: ءىه لك ا افكانم ع
 كيلا ىحوي الليفلاب طيحي ىذلا وجلا ناك . . ىقدلا ىف الليف انلخد
 .. لاجرلاو ءاسنلا نم عونلا اذه لابقتسال اصصصخ تدعا اهنا
 ىدترت اهريمع نم نيعبرألا ىلاؤح ىف ةديس بابلا انل تحتفو
 اهينيع نم لطتو « ةعقاف اغابصأ اههجو ىلع ةقماغلا سبالملا
 او .. مون ةفرغ .. ةفرغ ىلا انتداقو .. ةمزاح تارظت
 .. تفرصنا مث .. انيلع بابلا

 ناطلسلا تنب تلاقو
 8 ةيلج كامام
 ام لك ىبيج ىف لمحا .. تالامتحالا هذه لثمل ادعتسم تنكو

 ةارملل هتطعا امبرو ... هب تجرخو ؛ ةيئجلا اهتيطعأف
 تظحالو .. ىبئاجب تسلجو .. .تداع مث .. بابلا تحتف ىتلا
 اهيتاس.نع اهبوث تففشك اهئاو .. مزاللا نم رثكا ىب تقصنلا اهنا
 : تلاق مث . ٠

 ؟ رح اينقلا .. فا

 نول ىف اهردصو اهيفتك محل رهظو « ريياتلا تكاج تعلخ مث
 تناك .. ائيسش لعفأ نا عيطتسا نكا ملف كلذ مغرو .. ةطشقلا

144 

 . هترخدا

 ,رحتا نأ عطتسا نكا مل . . ىردص المي فوخلاو . . ىنزهت ةبهر
 ٠ ناطلسلا تنب ةرضح ىف سلاج ىئأب ىساسحا!

 ىهو تجرخ مث ؛« ثكاجلا تدتراو ؛ ىبناج نم تماق ةرئف دعبو

 ! كلضف نم هدحاو ةقيقد

 نا مك .. اهراظتنا ىف اسلاج تيقبو
 ةارملا تلُخدو © بابلا حتف نا ىلا ': , نيتعاس نم رثكا امبرو
 ٠ ةزيزع اهمسسا نأ دعب اميف تفرع ىتلاو بابلا انل تحتف ىن'
 : ةلئاك ارد تطبخ

 ٠ نامز نم اتجرخ هيردق تس ىد . . دعاق هسل تنا

 ٠. اباوج ريحا نأ نود « ىكابترا دادزاو

 . ةدك ىئيرو ٠١ صااخ ماخ كيلع نياب

 ىلع تضقنا مث ؛ اهيدي نيب ىهجو تذخاو 4 ىنم تبرتقا مث

 ىتلا ةبهرلا سفنب : تيد
 ىلا اهعم تقسناو .. تالبقلا اهتلدابف .. ةيردق وحن اهب رعشا
 .. قيرطلا رخآ

 ةعومجم لوح رودت اهلك ىتايخ .. داج لجر ىنا كل تلق دقل
 هذه نمض ةزيزع تحبصأ دقو .. نيزاوملاو سييا .

 كلف لبقو . . ةنماثلا ةعاسلا ىف ءامسم لك اهيلا بهذا : نيزاوملا
 هب ةفلووا لاله نيظن ”ةيكسلا ”ىكيدص : ناعد" غانا نسلجالا هيهذا
 : ناطلسلا ثنب ةجهل ىف ىل لوقتو * ةّيردث ىتات نا ىلا رظتناو

 +9 كليف نم 'نيرببسا تيما ت

 ىلا رظنلا عيطتسا ال .. فجاو ىبلثو نيربسالا اييطعأف
 7: يبت
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 ةماركالب 5

 ©« ازنولفنا راثآو ؛ امورب « هينودلأ ١ ىهقم ىف سلجأ تنك
 ٠ ىفنأ ىوكتو « ىسار ىف شهنت لازت ال « مايا ةرشع اهيلع ىضم
 ىنوفج لثتو

 ؛ اهدحو ايلاطيا ىرت ال « هينودلا ١ ىهقم ىف سلجت امدنعو
 دحأ « وتنفابغ ١ عراسش ىف عقي ىهقم هنا . ..هلك ملاعلا ىرت كنكلو

 بئناجالا نم مهلك هداورو .. اهلك ابوروا ىف ةروهشملا عراومشلا
 .. و .. و .. نييلاغنسو « برعو « زيلجناو « ناملاو « ناكيرأ
 ةسايسلا وأ « امئيسلا موجن .. موجنلا نم وأ « ةارثلا نم مهلكو
 ! لاملا موجت وأ -.

 رمي وهو ملاعلا بقرت ؛ دعقم ىف سلجت نأ ةريبك ةعتم ىهو
 راثآ ةمواقم ىلع ةمتملا هذهب نيعتسا تنكو .. كماما

 ةدئام ىلا ناسلجت نيتاتف ىلع ىانيع تطقس امدنع ؛ ازئولفتالا
 نيرشعلاو ةسماخلا نع امهاربك رمع درت ال .. ناتليمج .. ةبيرق

 0 نأ اههيف هىش لك .٠ اقينأ ابوث ىدتب امهثم لكو. ٠
 2 يدل الو اا هير

 كينيع عفرت نأ عيطتست ال هجو اهل امهتم ىرغصلاو .. ل 0
0 1 

 ذاكتو « كبلق ىلا للست:و
 تئفنكا دق امهنم الك نأك دحا ىلا نارظئت الو - . ىهتني ال . . ليوط

 .٠ ىرخالاب « ملاعلا .نم
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 نيا نم .. ىلايخ نم ةصق امهنم لكل مسرأ نا لواحا تذخاو
 نب اههلطلا .: .. ارخطلا, قم يهلعل + اهناملا ام انهلكل 7+ ان

 ىملاعلا رينودلملا ةنبا ايهارغص كثناك امبر ىردي نمو ٠. نا

 ىنيب  تررق « امهتيسنج ديدحت ىف ترتحا امدنعو .. سيبسأ:
 ىلَع ودبي ال ىذلا صخشلا ناف .. اكيرمأ نم امهنأ ىسفن نب.

 .. ايكيرمأ نوكي ام ابلاغ ؛« هتيسنج ددحت ةحضاو طوطخ ++

 ىف اهئايح ثتشاع .. ىكيرما رينويلم ةئبا ىرغصلا تلبذتو
 ةيلخاد ةسردم ىف اهمولع

 ؛ دحاو عوبسا ذنم تجوزتو ٠ مث 2
 نا دبال .. لسعلا رهش ءاضقل اهسيرع عم ايلاطيا ىلا تءاج
 ىه اهنيب ؛ دايبلوألا تايرابمل ركاذت نع ثدبيل نآلا بهذ اهسبر'
 يدص عم هراظتنا_يف ةسلاد

 . . ىلا ثدحتي ىبئاجب سلجو ءاج ىبرع قيدص ىلايخ عطقو
 ىلا ةليقثلا ىنوفج ثحت نم رظنا تلز ام ىنا ثيدحلا لالخ ظحاإل +

 : لاقو ؛ ةرخاس ةماستبا مستا

 أماع تضقو ؛ تا

 : روفلا ىلع تلقف « ضرتقي نا ديزي هنأ تدفتعاو
 د ل

 .. ةريل فلا نيرشعلا جرخال ىبنيج ىف ىدي تعضوو
 2 يبه رقم سخن رغم ىلا رعسلاب ب ىواست

 ىلع ماق لب .. دوقنلا ىنم ذخأي ىتح رظتنب مل ىميدص نكلو
 ىثحنا مث ؛ ةطاسبب امهحفاصي ةتيارو نيتاتفلا ىلا هجناو روذلا
 مث ؛ ةفقاو موقت ةظحلا دعب اهتيارو ٠٠ ىرغصلا ةاتفلا باطاخ
 .٠ انتدئام ىلا هعم ىتأ

 قوف نم ةلبقثلا ىنوفج ة ةهدلا كعفر دقو ما لبق 0
 .. ىسار نم ازنولفنالا راثآ تراطاو

 اد



 + "ةريلا فلا نيرشعلا ىنم تلط امدنع.ىقيدص دصقي ناك اذام تمهف دقل

 : امساب ىلا اهمدقو
 حل
 : اهيلا ىنمدقي وهو ىمتسا رصتخاو
 اا
 فرط طقتلا نأ عيطتسا ال ؛ كيترم « جرحم انأو .. انسلجو

 ماق مث « هنيعب ىقيدص ىل زمغ ؛ ليلق دعبو .. اهعم هادبأ ثيدح
 لك  .ىنيعت ةدارو ثهلا .انآو .. .دقدباو © نذاتساو-+ اوف
 . . ىدحو ىنكرتي الا هب ثيغنسأ

 هينودلا ىهقم فيصر ىلع نيسلاج .. اهعم .. ىنكرت هنكلو
 ! انِماَمآ نم رمي ملاعلاو

 ىسار ىف ثحبا اناو ةليوط تاظحل ترم .. اكابت .ددزاو
 عيطتسا ىنا نوفرعي 4 ىننوفرعي نيذلاو . ٠ اهل اهلوقا تاملك نع
 .٠ ىناسلب رثرثا نأ عيلطتسا.ل3 * يبكي شرقا نا

 : لوقت اهتعمسو
 ؟ انه نم فرصنن نأ ديرت له

 : كابنرا ىف ثلقو اهيلا تفتلاو
 1 الاخ . . نآلا دوغيَس .ىقيدص نكلو -.. الس

 اهيتنس تحت نم لللطت' ةقيقرلا ةقينالا اهتماستباو تلاقو
 * نيتزإ

 1 هرظتنت نأ بجي له
 : ةعرسب تلق

 + وهاي عمق
 ةقر دادزت اهتباستباو 6 ةالابم الب اهيفتك زهت ىهو تتكسو

 7+ ةقداو
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 ىنا تدقتعا الاو ؛ ثيدح ىا اهادبا نا كلذ دعب "ىلع ناكو
 . اهلامها ديعتا

 لعضشت  ازئولفنالا ةنوخس ال  لجخلا ةنوخسر تلقو
 : ىتاخ»

 تنك دقل
 وس ىف تلاق
 97 كلذ

 تيبرت ؛ ىكيرمأ رينويلم ةنبا كتلبخت دقل .. تنأ - م
 1 ل ىضاملا عوبسالا ىف تج

 :. و. ..:لسعإل رهش ءاضقل امور ىلا تنجو

 : كحضت لاونأل نقو تلا
 .. ةيلاطيا ىنا ىبسا نم تفرع لقالا ىلع كنا ... ادج
 ادب دقو « اهتلابسو هتفقوتساد ؛ ىهتملا نوسرج انب رمو

 : ىنليازب كابترالا
 ؟ نيبلطت اذام

 : تلاق
 ؟ رخآ ناكم ىلا بهذت نا ديرت الا ب

 ديدج نم كبترا تادب دقو تلق
 هنا ةيبرعلاب ىل لاق دقل . . دوعي نا كشو ىلع ىقيدص نا

 د كو
 * تلاقو ؛ نوسرجلا ىلا ترظنو « ةالابم الب اهيفتك تزهو

13 

 ( كدسج سيلال )



 1. وقوم ع

 سملت ىهو تلاقو .. رمحالا وتربلا نم ساكب اهل ءاجو
 : سلأكلا ةفاح اهيتفماب

 ؟ سانلا نع اصصق اهئاد لبختت قه
 ثلقا
 ٠١ ئلايخ قدسي انايحاز +: ًانايحأ
 : تلاق
 >4, صم بلك ةثكلو

 ؟ كتصق ةقيقح .. هقيقحلا عمسأ ىنيعد
 * ثلاقا

 , ا ا
 : تلق

 .٠ . ةصق هل ناسنا لك
 : تلاق

 ىتح حلصت ال .٠ اهيف ءىش ال .. ةطيسب ىتصق نكلو
 .. اهنع ثيدحلا درجمل

 ” تلق
 ٠ اهلايخ نيبو اهثيب تراقتل ٌلقالآ ىلع .... اهعمسنل
 « بضغلا هوسكي اههجو اذب اققو © ةدح ىف "ىلا ترظنو

 : تلاقو

 5:22 ىتضق عمست نإ ديرت اذامل -
 : ةطاسبب تلق
 .. ةصق بتاك ىنألا

 : تلاقو ؛ تمستباو
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 ٠ نصصقلا ةاوه نم ىنا فرعت له . .

 ٠٠ ايفاروم وتربلا صصق ىف بوذ ىنا

 نع اهلك اهظنحت داكت .. ايفاروم صصق نع ثدحتن انذخاو
 : اهل لوقا تدع مث .. بلق ربلخ

 .. كتصق عمسن ائيعد

 : تلاق مث .٠ ىتفهل نم ىلع قفشت اهناك تيستباو

 .. عمتسأ .. ائيسح ا

 ارقت اهنأك .. راصتخاو .٠ ةعرسب .. اهتصق ىورن تادبو

 ٠٠ ةبوبملا تانالعالا ةحفص ىف انالع!

 داع دا

 تقلا ىف نسرداو ؛ كنب ىف ةفظوم . . ةرشع ةعباسلا ىَق"ٌتنك

 بيبط هنا .: ونورب تلباقو .. ةراجتلا ةسردم نم مولبد لينل +

 ءىداه . , بذهم . . ةيفا ىذلا ماعلا ندفت ىف جرخت

 -. هما نم فعضا هنا الا بيع هيف نكي مل .. عئأر . .

 هتببحاو .٠
 ٠٠ ونورب ىه اهلك ىتايح تحدصا .. هتببحا مك روصتت ال

 .٠ همأ نم ىفوخو هفوخ الا انبح بوشي نكي ملو

 ىلع ماع ىضم دق ناكو .. هما ىلا .. اهيلا ونورب ىنذخا
 ٠١ ىقوخ ددبتو
 .٠ دقتعا تنك ايك تسيل اهنا
 ٠٠ ةحيرم .. ةبيط .. ةقيقر .. ةولح اهنا

 ٠ ىبح كرابت اهنأك ىل تمستباو
 .٠ ىنع لأستو « نوفيلتلاب اهنع لأسا .. اهتقيدص تحبصاو

 اياده اهيلا لسراو .. تضرم اذا اهبناجب سلجال اهروزاو

 ٠٠ ةريبك اياده ىل لسرنو ؛ ة

 ال



 . هتبيطخ ىسفن ربتعا « ونورب مال ىتقادص ىنتلعجو
 ذ اننيب اضورفم اًئيش ناك هنكلو .. جاوزلا زع ثدحت:
 هنع ثدحتاو . . همالك عيسأ ٠ . بيطخلا قونح لك هختم! ثنكو ..:
 .٠ ىتوخاو هئمأ ماس!

 ! انبخ ىلع تاونس عبرا تضمو

 < ةلوهسب ةقدصأ ببس . ٠ انجاوز لجؤي ببس 4 رهست لك ىفو
 - . ةسققانم البو

 تحاصو ؛ مايألا دحا حابص ىئاقيدص ىدحا ىب تلصتا .. مث
 * ىبلق ىلا ىعنت اهئأنن

 ؟ ثدح اذام نيملعت له
 : بعاثتا اناو تلقا
 ؟ اذام
 : تلاق
 ! ونورب جوزت دقل.

 + ىتقزمي ,علهلاو ىئارف قوغ تزغقو
 ! ؟ فيكو + . ىتم

 : تلاق
 * اكل لقيا ملا 2 :ىسمآ

 ىعم ونورب ناك ذقل .. اهقدصا نأ ليحتسم .. اهقدصا ملو
 ٠ سنا لوا ىتخ

 لبق لاق ىتح « ىتوص عمسي داك امو « نوفيلتلاب هب تلصتأو
 * ائينك ةلاسا نأ

 ++ ليافتت نر نصعتشتي 2
 .. سيبوتألا تبكر فيك الو .. ىبايث تيدترا فيك ىردا الو
 فا هلالخ نم ىرا داكأ ال ؛ فيثك بابض ىنبع مامأو .. ثهلا
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 تن روتي تس عت ةركألل
 ٠ تمهفو ..

 : لاقو ؛ هسار ونورب عفرو
 وود اكلاك نمل نأ حن
 ىعغومدو .. ىتيب ىلا ةدئاع تيرجو هنكرت .. متي هعدا ملو
 .. ضرألا ىلع ىب ىقلت داكتو ىند

 نورشعو عمرا... ملألا اذه ىدم روصتت ال كنا ٠. ملألاو
 2 لدسنت ال ىنوفجو .. صلقتم ىف ءىش لكو: « مويلا ىف ةعاس
 يريتس عومد .. ىثيع نغ فكت ال ىعومدو .. نوفج الب ىن“-

 . ٠ ىلخاد ىف ىلغي ردق نم هنأ
 + ىتمارك هنكلو + ىبح سيل ملألا اذه ثعبم نا ملعارتنكو

 .. همأو ونورب اهقزم ىتلا ىتما_'»
 ملالا لمتحا نأ ىلع ناكو
 -. ملالا لمتحا ملو
 .٠ ىتمارك تيسنو
 .. جوزتم وهو .. هيلا تدع .. ونورب ىلا تدعو
 ضيا تلزانت ؛ ىتمارك نع تلزانت امدنع ىنا دقتعا نكا ملو

 . . هتجوز هحنمت امم رثكأ ىتدوع دعب هتحنم دقل . . ىتدارأ ن“
 هئجوز ونورب قلطي نال ىعسا ىنأب ىسفن عنقأ نا لواما تنكو

 . هع ةئبا اهنألو ةينغ اهنال اهجوزت دقل .. ىدحو "ىلا دوعيو
 تنكو .. همع ةنبا اهنأ ىسنيو . . اهانغ ىف دهزي هلعجاس ىنكا

 هنا ملعا تنكو .. ىتمارك عدخا تنك . . ىسفن ىلع .كحضا
 .٠ اهقلطي نلف ايجوزت دق ماد

 ىتلا ةليمجلا تايسمألا هذه اننيب دعت مل . . ريغت.ونورب نكلو
 .ثيداحالا هذه .انئيب دعتملو .. رهنلا فيصر ىلع

 انيقتلا املك انحبصا . . ىكلم دي مل .. لما اننيب دعي مل «

 .٠ ىتمارك ىسنا

 ا



 ن' لبق اعيرس ىنكرتي مث .. الجعتم ىنذخأيو . . ةقسش ىف ءىبتذن.

 .. هتجوز هنع لأسن.
 بوذت ىتماركي
 + لاك نق رمي ةالابياللاب ئماسجاو
 رةخآلا وه عئار باش .. وبليف هقيدصب ونورب ىنفرع موي ىفو

 هتيدحب عاطتسا ؛ ايفطاع « اقيقر وبليف ناكو .. هعم ىنكرتو ..
 وبليف عم . . هعم ثبهذ . . ونورب نعو ىسفن نع ىنلغمقي نأ

 .. ونورب نوخا ىئناب سحا ملو .. ءاقل لوا ىف هعم تبهذ
 ىلا دوعا نا ديرا ال ىنأ هب تسسحا ام لك .. هنم مقتنأ ىنأب الو
 .. ةقزمملا ىتماركو .. ىتدحو ىلا « ىتبب

 .. وبليغو ؛ ونورب .. امهعم بهذا الجر ىل حبصا ةطاسببو
 نيش ةلاجح رخو ها قبليك داس 4+

 . عيعم ةيفول مكقلا بج ءاعدتالا يم نبع نكوكصا م
 1 ةالابماللا . . وه « مهكرتا نأ دعب مث ؛ مهعم اناو هب سحأ ام لكؤ.

 هلنم اديمق:إلج عاض + قلووو عانخ ماحزلا اذه طسو ىفو
 .» تطضو غ عانش ع طقم +. يلا دبفت الأ

 .. ةالابماللا قيرط ىف تقسناو
 صوغت اهضرا ىلع فقت امدنع « ةكرحتملا لامرلاك ةئيطخلا نا

 ةيلك ىف ىتسارد تلمهاو .. ةئبطخلا ضرا ىف تصغ دقو
 .. كنبلا ىف ىتفيظوب تيفتكاو « ةراجنلا

 .٠ ةثيطخلا عيبا تحبضاو
 نوعفدي مهنا . ٠ امور ىلا نوتأي نيذلا ءاينغالا حاوسلل اهعيبا

 .. نييلاظيالا لاجرلا نم ريخ مهنا .٠ اليلق نوذخايو اريثك-
 ادتامتاملا
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 * تلاقو « ةبذهملا ةقيقرلا اهتماستبا 6 اناسور تمستباو
 ؟ رخآ ناكم ىلا بهذت نا ديرتاالا
 + تلق

 «.٠ اذومينس هلا نظأ 9
 .نيرشعلا تجرخاو ىبيج ىف ىدي تعضوو . . فرصنتل تماق مث

 : كابترأو ددرت ىف تلقو ... انلا
 ؛ ةصق تذخأو . . اريشك كتقو نم تذخا دقل .. عيطتسا له

 .٠ ضفرتس اهنأ دقتعأ تنكو
 نم دحا اهظحلي مل ؛ ةقبشر ةكرحب دوقنلا تذخا اهنكلو

 : تسوهو ... .نيسلاجلا

 ةدتقيدص عم ةرواجملا ةدئاملا ىلا سلجت تداعو
 .٠ ريئويلم ةنبل اهنأك ؛ ةيظارقتسرا .  ةقيدشر  ء ةقينأ
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 الففم تسل

 نكي مل هنا عقاولاو .. اهجوزتا نا تررق ىتم طبضلاب ىردا ال
 ىعم ىهو تاونس ثالث تضم دق تناك .. اهجوزتال عاد ىأ كانه“

 تسل ىنأ ملعأ تنكو .. ىعارذ نيب ليللا ىضقتو ىلا ىتأت ..
 ٠٠ لاجرلا نم ريثك اهتايح ىف ناك .. ليللاىغ هبا قرطت ىذلا ديحولا'

 اهب ىضرأ نإ بجي ناكو .. ىذع ىفخت نكت ملو . . ملعأ تنكو
 اهتببحأ دقل . . قدصت ال وأ قدص... اهتببحأ ىنكلو .: اهلاح ىلع

 .. ءاسثلا نم فنضلا اذه نم ةدحاو تيبحأ ٠٠

 .. اهيلع راغإ تادبف .. ىلقع عبر تدقف اهتببحا امدنعو
 هذه نأب ىسفن عنقأ نأ لؤاحأ تنك .. اهيلع ىتريغ بذكأ تنكو
 اهب موقأ ةيليثيت تاكرحو تاءاعدا درجم ىوس تسيل ةريغلا
 ةبقبل هيطعت ام ريغ رخآ ائيبش ىنيطعت اهلعل © اهبلق بسنكال
 تاذب اهيلع راغا ىتالو .. اهيلح راغا تنك ىنكلو .. لاجرثا
 لاجرلا نم ىريغ دحا ىلا بهذت ال ىتح ةليل لك اهب ىقتلأ نأ دمعتا

 ؟ راهنلاو .. ىدحو انا ىل .. ىل نوكت نا بجي اهيلايل لك .
 ىلا اهوعدا تادبف .. راهنلا ىف نيرخآلا لاجرلا ىلا بهذت اهلمل»
 :ننينبلا ةميو .: امنيسلا نلا ةبنهذت ءاذقلا عبو .ب«ىعم ءادغلا
 ا كيسا قبلا 7

 تثداح أذل اهغاآرق ىف اهضرقا تنك .. دتشت ىتريغ ثادبو
 «اعيسمج حل اذها قل نل تمرتما) 11 اهبرعلو ..: خا الجر
 : ىهجو ىف خرصت تناكو
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 «كسفن ركاف تنا . . ىندبغتستاح تنا

 .. 1 ؟ اهجوزتا ال اذامل

 .لك نم حيرتسأ .. حيرتسا نا اهتجوزت ول عيطتسا ىنا
 .. ىدحو ىل حبصت .. اهركتحاو .. لاجراا

 .. اهتجوزتو .. ىلقع فصد تدقفو

 حبصا .. ىنيع ماما نيرخآلا لاجرلا ددع دادزا اهنجوزت ذئمو
 تحبصأ ؛ اهل اقيشع ناك وا ؛ ىتجوزل اقيمثع ىمامأ رمي لجر ل
 ىف ثحبا ىناك ؛ ةيكدملا ىلا تبهذ املك نيماحللا ىئالمز ىلا رظنا
 مهثم نم .٠ رارمتساب لءاستاو . . ىتجوز ىتفش راثآ نع مهه وجو

 +... ةليئاحاؤ اهئاستيتلا موفي نمو < .اههر

 .. تيبلا ىف اهيسبحو

 اهيلع بابلا قلغاو 4 ىلمع ىلا حابصلا ىف جرخا تنك
 ىبيج ىف هب ظفتحا © تيبلا ذحاو حاتقم 6 حاتفلا

 2 ضرتت نا لزلحت مل :.: ىف هيفلمصساو

 ”: لجر اهيلا رظن اذاف ١ . ىتيخص ىفالا قيرطلا ىرت نكت ملو
 نأ ىلا ىتروث تبتكو « اهدسج ىلع نيددرتملا دحأ ناك هئأ تنقنعا
 الف ؛ لجر ىلا ىه تتفتلا اذا اما ٠٠ و 4 تيبلا ىلا .دودت
 .. سانلا ماما وأ ةرايسلا لخاذ نحو اهعفصا .. اهلهم"

 .. ةيلستسم امئاد ىهو
 .. اهجلاعا اهيئاجب تسلجف .. لسلاب تضرم .. تضرمو

 اهارا اناو ةخارلاب رعشا تنكو .. اهبناجب امئاذ .. مانأ نكا ,ل
 نئناك .. ىنع فكت ىتريغ تناك .. ءارفص « ةليزه © ةضير»
 .ثيبخ روعش هنا .. ةضيرم تماد ام ؛ ىدحو ىل اهنا تنمض
 : .. هل حاترا تنك .ىنكاو ©« ساق



 .. ادلو ىل تبجتاو . . تلمح اهئافشش دعبو ... تيفقو
 . اهبح نه فكا ال انأو

 .. ةرمدم ءارفص ةريغ .. اهيلع ىتريغ نع فكا الو
 تيبلا ةسيبح ىهو ةيلستسم .. ةبلستسم اهئاد ىهُو

 ةماستسم . . اهبرضأ اناو ةملستسم .. حاتفملاب اهيلع قلغم بابلا و
 9 ٠ .. اههجو يف خرصا اناو

 .. تاونس ترمو

 . . اقنبو ( رخآ ادلو اهلالُخ انبجنا « اماع رشع ةسمخ ترم
 .. اموي ىبح تفهي ملو
 1. ىتريغ ثتفه الو
 ربك امدنعو . . ىبيج ىف حاتفملاو . . تيبلا ةسيبح امئاد ىهو

 دوعا ىذلا اناو ؛ ةسردللا ىلا مهذخآ ىذلا انا تحبصا اندالوأ
 .. ىريغ بابلا حتفي ال ىتح « مهب

 بهذا امثير كانه اهتكرتو « ىتمع
 ىف نحنو ىل تلاقو .. تيبلل اهتذخاو تدعو .. ىلمع ءادال
 ةضورعم « الليف ١ ىحلا ىف نا لوقت ىتمع تعمس اهنا ؛ قيرطلا
 اهينج رشع ةسمخ اهراجياو .. فرغ تس .. ةعساو .. راجيالل

 دهاشأل تبهذف .٠ ىنكسم نم لاقتنالا ىف ركفا اهمايا تنكو ٠.٠
 انلقتئاو اهترجاتساو ىنتبجعاف .. اهنع ىل تلاق ىثلا « الليفلا ٠
 .'انفيلا

 ىولعلا رودلاو .. هيف انكس لوألا رودلا .. الليف فصن اهنا
 تيارو اموي ىسار تعفرو .. ؟ مه نم . . مهفرعأ ال سان هنكسب
 .. تهبثت ةأجفو .. ىولعلا رودلا ةفرش ىف فقي اميسو ابامث
 تيبلا اذه ىف نكست نا تدارا ىتجوز نا .. ةاسأملا تفشتكا
 رشع ةسيخ نا .. اهقيشع نم .. بالا اذه نم ةبيرق نوكتلا

1 

 اهيف اوريثي مل اهدالوأ نا .
 « اهرمع نم نيعبرألا ىف نآلا لا .٠ اتزعو ١ ةيواا ةل <

 :. نوتجلاك تيبلا تلخدو .. . نين ةارما + . تناك امك لازت
 رك مهحوا ا يددل

 ! ةمرجم اي ةئطاخلا

 ٠. فرتعت مل اهنكلو

 : ىهجو ىق خرصت اهنا
 ! نونجم اي .. نوذجم اي

 اهبرضا تللظو .. الفغم تسل ىننكل .. انونجم نوكا دق
 , حرصت ىعو ::. نوخرصي ىدالؤاؤ ... ةيلاوتم ماَب ةئالك
 ميدقلا لفقلل احاتفم تعنص اهئأ دبالف . . بايلا لفق تريغ ث

 : موي تاذ تخرصو .. اهعفصأو . . اهبرضأ انو
590 

 اذه لجأ نم ١. قالطلا اهيف بلطت.ةرم لوا اهنا + تهبو
 ابرض اهيلع تلهناو .. كقلطا نل .: ال . ال . - عيقرلا باسشلا
 + اهم

 ىف ؛ حاتفملاب اهيلع بابلا قلغا ىن' .. لفغم ىنلعل .. نكلو
 مك ل يع وف :انلاو ؛ لوالا لودلا ىف نكسن

 حاولاب تيبلا ذفاون دس راجنب تئجو . كقلطا نل .. ال
 ,نكلو .. مالظ ىف شثيعن انحبصاو .. ريماسملاب ةتبثم ؛ ةيب-ثخ
 .. ةئيطخلا ىف ىدالواو انا شيعا نا نم محرا اذه



 ةنيطخلا نع ادبا زجعي ال ءاستلا نم فنصلا اذه نا .. نكلو
 .. ةئيطخلا ىلا اقيرط ذجي نا امئاد عيطتسي ثولملا دسجلا نا

 .. ىاشلا نم الاجنف برشا نأ مانا نأ لبق ءاسم لك تدوعت داو
 .٠ ىاشلا حدق نم ىهتنا نا درجمب ىنيلغي موثلا نا تظحال دقو
 ىف جضي فينع عادصو ابعتم وحصاو : توملاك اقيوع امون#مانأ مث
 وا . . تبن اذا ىتح :: ىامشلا ىن اردخم ىل عضت اهنا '. ١ ىسار
 + هتحتفو ؛ ىبيج نم بابلا حانقم تقريس .. تم حصالا ىلع

 اذه ىلا القفم تسل ىتا .. ةمرجم اي .. اهقيسنع ىلا تللمدتو

 ىاسقلا لوانت نع تعنتماو . . اعفصو الكر اهيلع تلهناو .. دحلا
 ّلكآ دغا ملو .. ةيفنحلا نم الا « ءام برشا دعأ مل . مونلا لبق

 رثكاو . . تيبلا ىلا ىعم هلمحأو معاطملا دحا نم هنرتشا اماهظ الا
 تيبلا باب ىف عضوف : ايئابرهك انسدنهم تيعدتسا دقل . . كلذ نم.
 تانر تيبلا ءاحنا لك ىف قلطنت نا بايلا حتف اذا هنآست نم ؛ ازاهج
 .. امئان تنك اذا ؛ موتلا نم ىتظقوت ؛ ةبخاص سارجأ

 تلق ... ةأرملا هذه هلعقت نأ عيطتست ام ىرذي نم + كلذ مغرو
 . ةئيطخلا ىلا امئاد هقيرط دجي نا عيطتسي مومسملا دسسجلا نا كلا

 ٠+ ىثيمعت ةريغلاو 4 ىترايس دوقا' . . تيبلا ىلا اذئاع تنكو
 باشلا اذه تحمل . ١ راتما ةعضبب تيبلا ىلا لضإ نا لبقو ؛ ةآجفو
 ملو .. حيرتتساو هلتقا ال اذامل ٠ ىف ريسي عيقرلا
 ةرايسلاب تفرحنا مث .. ىب ترم ةدحاو ةهرب .. اليوط

 ايزطلا ىف

 هلتقأس .. همهدأس .. ةعرس ىصقأب اهدوقا اناو باسثلا
 رلا ىلا زفق ؛ هيلا لصا نأ لبغ ةبنت نيعللا

 نكلو
 فلخ ىمتخاو 4

 .. ههجو ىف خرصإ تلزنو ةرايسلا تفقواو .. ثويبلا دحا رو

 نظتا . ٠ ىتجوزب معنش نا عيطتست كنا نظنا . . لذن اي . . ناب
 05 كلظفاسو .: ٠ كِيبا نمو كنج رككا ناوج نوذاانا + ناَوَج نوم

 .. ام اموي كلتقانم

 ال

 ناكو .. خرصي ذخاو « ىب كسماو ؛ نوغللا ىلع مجهو
 توصو : ةرايسلا ةلمرف توص ىلع انلوح اوفتلآ دق سانأا

 + مسقلا ىلا بهذا نا ىلع عيقرلا باشلا ميسو .. انخارص

 ةئالع ىلع هئأب همهتا ىثأل ؛ هلتق ىف عورشلاب ىنمهتا كانهو

 ٠ عمتجملا حيرتسي ىتح : باشلا اذه لثم لتق حابي ال اذامل
 ةنايذلا ىلا انلحا مث .. سياوبلا مايا ةمهتلا تركنا اعبط ىتكلو

 ماهتالا دص ىف ماحمك ىتقابل لك تلمعتساو .. ىل هماهتا داعآو

 ةياينلا ليكول .. اهلاوقا ذخال ىتجوز ةباينلا تعدتساو ..

 ةسيبح اهنأل ؟ اذامل .. ىتأت نا عيطتست ال ىتج

 نع جرفا نأب ةباينلا ليكو ىئسنقأو .. ىبيج ىف حاتفملاو تيبلا
 هذه فرغاو ماحم ىنأ امبو .. اهلاوقأب ىلدن امثيز ىتجور

 ىلا تدعو ؛ بايلا ثحتفو ؛ طباضلا عم تبهذ دقف 4 تاعءاردالا

 وز ةبحضب ةبايثلا
 8 ةباينلا أم! ئىتجوز تلاق اذام ىردنآ

 اذه لتقب ددها تارم ةدع ىنتعمس اهنا تلا ماهتالا تديا

 ٠ ةرايسلإب ةيلع مجها اناو ةذفانلا لالخ نم ىنتار اهناو , ١ باشإا

 ه٠ ةيرخملا .. ةبذاكلا
 .. اعفصو الكر اهيلغ تلهنال ةباينلا الول

 : لا اهل ولخي ىتح ىننجسدت نا ديرت اهنا
 ٠ ةئيطخلاب برقملا سندلا اهدسجل اركو ىتيب نم ذختت
 م

 نا ء ةخارع

 . . فارضنالاب اهل حمسو 4 اهلاوقأب ءالدالا نم ىتجوز تيهتناو
 ٠ ثيبلا ىلا دوعتل حاتفملا اهبطعا نا ةبايثلا لبكو ىتم ++

 عورشلا ةمهتب نجسلاب اددهم تنك . . جرح فقوم ىغ تنكو

 .٠ حاتفملا اهتيطعاو : ةياينلا ليكو لداجا نأ درا ملف « لتق ىغ
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 ةهنا .. ىنم تصلخت اهنا ىلا ةنئمطم ىهو « ىتجوز تبهذو
 .نيسمخ ةلافكب ىنع جرفأ ةباينلا لبكو نكلو .. مويلا دعب ىنار ند
 يىلغا اناو تيبلا ىلا تدعو .. ماحبك ىتقابلل اركشرو .. اهينج

 اهيلع تلهناو .. ىلغي ىبلقو ؛ ىلغي ىسارو ؛ ىلغت ىغامدو ٠٠
 : خرصت ىهو8.. الكر

 هللاو ... كننَجال هللاو : . نونجُم ثنا - + ىنقلط .. : ىتثلط
 . . هيفاذ ىف
 ٠ كتلظأ نل كتميرج تتبث دقو نآلا ١.. كقلطا لاا... الاس

 .. كباقع انأ .. كءاضت انأ نوكأس.

 ىع اهتلمحو © تيبلا تاثأ تعمج موي ىناث ىفو

 لوا انف +. ينتاحت ابئاد نوع ىتح 4 نغم رول ف اننقأو
 .. اهلكرال ىدي لوانتم ىفو « اهعفصأل ىدب

 ليعأ نا عطتسا مل ىنكلو

 ٠ ىنع نوقرصتي نتئابز اذب
 نا عيطتسا ال ىثا ؟ لع اذلم .. ءوده ىف ركف اموي تسلجو .

 دهاش ىهو + لتق ئف عورش ةيانج ىف مهتم نآلا انأف
 ىلع اريثأت ىوقأ اهتداهش نوكتسف اهتقلط ولو

 .ىذالواو

 ٠ نجسأس لقالا ىلع وا ... هتلتق وإ قتمشأسن ىنا ؟ وه هلتقا له . .
 -. ىدالوأ هب نيشتو ؛ اهدسجب حرمت ىه اهكرتاو .. دبؤب
 ..: اركي

 .٠ دحاو لح الا قبي مل
 .. اهلققأ نا

 ٠.. ىدي ىف سدسملاو اهيلا ثمق ءوده ىفو

 ل

 + ةّساصرلا كقلطتلو
 بلاها نم فرتي مدلاو © يدنك' تحد ااهتيارو

 ةماهغ تحاز
 +. نكناو» < ليلقلب ”اهكوه تايسو 2+ نتيح مما نم

 , . اهبحآ تلز ال ىنا
 ., :اهيلعاراقا دهآ مو
 اهنا لقا مث ىنكلو .. تفرتعا ةمكحملا ىلا ىنوقاس امدنعو

 < ,نتتئلخل
 .٠ دبؤملا نجسلاب "ىلع مكحو
 نع ىرخا ةمامغ حازنت « رمي موي لكو ٠ . نجسلا ىق نآلا انأو

 .٠ ىنخت مل ىتجوز نأ نم ادكأت دادزأل .. ىلقع
 .. تاجوزلا فرشأ تناك

 ٠ ىنمحريو .. هللا اهمحوي



 ةءابعلا فلخ ٠

 ...«٠ ناطعا قير
 عساولا رحبلا ةايحو ... ءارحصلا نم ... ديعب نم كيلا بتكا

 ىف درغزت لورتبلا رابآ نم ثعبنملا بهللا ةنسلاو ٠ لامرلا لسغت
 ءانن ىلع .. لخادلا ىلع لطت هذفاون لكو .. ةيلاع هناردج . ميدقلا ىقرششلا زرطلا ىلع « رببك تيب ةنيدملا ىف .. ليللا
 .. عراسقلا ىلع لطي بقث الو كابش هيف سيلو .., رإدلا طسوتب
 .. ( ةخوخ » اهيمسن ةريغس+ ةحتف هلو .. بشخلا نم ةلتك .. نجسلا بابك .. محض هبابو

 ةسلا زواجت هلعل .. ىرث زوجع لجر ىباو
 .اجنت ال نهنم ناتئثا . . تايرخا ثالثو ىسا .. تاجوز
 نيب رشع ةعبرأ مهددع ىتوخاو .. رمعلا رم
 ريبكلا ثيبلا ىف اعم ميقن انلكو

 ريغص تنك امدنعو

 .  نايبصو ت

 ميدقلا زارطلا ىلع ةسردت .. ةسدردملا ىلا ىا « ةياملعملا ١ ىلا ىتوذخا . . ىرمع نم ةسداسلا ىف ٠. ةري
 . نيدلا ءىدابمو نآرقلا ىوس اهيف سسردب الو ؛ تاثدلاب ةصاخ

 مث .. هلك هتارقو .: بلق رهظ نع نآرقلا نم اءزج تظفحو
 . تبتخ .. دحلا اذه دنغو . . هتءارق ثدعا ىأ « تدوج » ٠..

 .. مولبدلا وا ؛ سئاسيللا تلث ىتاك .. ىتسارد تهتنا ىا
 نهنم ةدحاو تيب ىلا ,ز ىنتذخأ « « تمتخ » امدنعو
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 ىلاغلا ريرخلا نم ةمخف ابا
 د اوفاط مث .. ؤقلؤللاو ساملاو ب

 <. ىضقت تناك « ةفزلا ١ هئويسي لافتخا وه ... اهئاربك نب
 ٠ سورعلا ةفزك !دامت .. اندنع دب

 ةنيد ىقبأ نأ: ىلع ايضعم.ناكو :... ريبكلا ثيبلأ
 ىف لورتبلا هللا رجن نا الول ؛ ئجوز تيب ىلا لقتنا نإ ىلا هنا ٠

 سرا ةبئادتبالا شسرادملا تحتفف .. ه.عن ضافاو ١. ةزيزعلا اندالت
 , . ةبونادااو

 ىلا تدعو

 ولع ع داع

 +. ةيوناثلا سرادملاب تقحتلاو
 ىناك ملغللا ىلع لبقا تنك ..+ ناحتما ىف ادبا بدسرا ملو

 ةفسقا 'اهئاك ىلقع. ىلا للستت روطسلا ثناك . .”2انخلا ,ىأه
 ةيصخشلا ءفد .. ةفدلاب ىئرعشتو ؛ هئيضن .. سمت
 . ىل ملعلا اهفئستي ىتلا ةديدملا

 ىف عمطا ثنكو ٠ ةيوناثلا ىتسار: نم تيهتنا ىا ..: تثبتخو

 ىدلاو نكلو . . ةرهاقلا ةعماجب قحتلا
 ءابثآلا ند“

3 
 ٠ رونلاو عراشلاو +

 نم ةرشع ةعباسلا ىف تاز ال اناو « نجسلا با
 بفردملا تعدوو . . اندنع ةميإ

 .٠ ”ىلع فحزي غارفلا ادبو
 عم الا تيبلا نم جرخا نكا ملو

 رايز ىلا الا بهذن الو .. اهتءابغ ىدترت اذم ل

 اعلا تائبو تاديس
 ىفعبل ةلمم

 !| لامعا ىف ةيهاسملاب ىئايح غارف ذدبا نا ثلواحو
 ..هلامعا ىف مهاسا نأ عيطتسا ىذلا اذه تيب ىا .. نإ



 دا: اتيب سيل هنا .. ثانبلاو نايبصلا نم شيخو .. تاجوز
 !! نجس .. قالضشتا

 نم ريثك .. صصتقلاو تالجملا ارقا نا الا هلعفا ام دجا ملو
 6 ىقرطألا ديرفو ؛ ظفاح ميلحلا دبع ىناغا ىلا عمتساو . . صصقلا
 قبطي ىذلا غارفلا سفئتاو .. ةتالوكيسشلاو ىولحلا لككو
 . ,. ىردص

 لباقملا تيبلا ىفو ؛ انيح ىف نكس .. مث
 تيحدزا نيذلا : ىرخالا ةيبرعلا دالبلا ىرجاهم
 ٠٠ لورتبلا فامذتكا

 بوقث نم مهيلا علطتا تادب « تبكلاو ؛ غارفلا حاحلا تحتو
 6 اهتارق ةصق ىركذ ىسار ىف ريثي مهنم لك ادبو .. ريبكلا بادلا
 * ىنجوزتو ىثفطتخا دقو مهنم الك ليختاو .. اهتعمسد ةينغا وأ
 ,. بح ةصق ىف هلك ربعلا اثشعو

 فيك ىردا الو .. مهثم دحاو ىنيعب ىانبع ثقتلا نا ىلا
 رسأت « ةلوجرلاب ناتخراصلا هانعو .٠. "ىلا هنأ تدقتعا
 !| بتث نم الا هبلا رظنأ نكا مل, ىنا عم ؛ ىثبع

 , معن .. هتببحاو

 الا دوعي الو ؛ رجفلا ةالص دعب جرخي نا ىبا ةداع نم ناكو
 ىانيعو « ةرتفلا هذه لك ىضقا تنكف. . هئادغ لوانتل رهظلا ىف
 عمتسا ىترجح ىف تابتخا ىبا داع اذاف . . بابلا بقث ىلع ناثنباث
 . ! ىكباو .. ىثرطالا ديرفو ظفاح ميلحلا دبع ىتاغا ىلا

 ىرخا ةجوز نم ىهو  ىنربكت ىتلا ىتخا نأ تفشتكا ةأجفو
 ايناو ؛ انتلابق اونكس نيذلا باسثلا نم ادحاو ىرخآلا ىه بدت
 .. هيلا لصت نأ تغاطتسا

 : ةفهل ىف اهتلأسو
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1 
 < ىلا كلاق

 1 نههعاشا نما
 : تلت

 ؟ كيا كدعاست فيك
 ” تلا

 !! هنم تمرح امم ىنمرحت الا ثدارا اهلعل

 .٠. ىمأ تمرح امك ةمورحم ىرمع ىضقا له .. انا .. اناو
 ! ! ىباك ازوجع الجر جوزتا نا ىلا غارفلا اذه ىف ىرمع ى
 .. نتغا ئتتدهاسو
 لباقملا ثيدلا ىلا اهعب للستا تحبضا

 دل+ كورلا + :تلظا تابعو. بع بينج ىلك انه
 ١ .٠ .بسبلا 00 دعب ملي 4 قبل

 .٠ انيبسب فالخلا ناكو .. ىتخا بببح عم ىبيبح فلتخا مث
 رىصالم تيب, ىف ,نكمسو .6 انتلايق عقي .ىذلا ةتيِبَلا ىبيبح ك

 ..+ طئاصلا ىف ظئاحلا ءءدامأل
 .. ةديدج ةايح تادبو

 ىلا لففاو »6 انتيب حّتطتس ىلآ دعا « نبأ ج :
 هل فظناو ... هءادغو هروطق هل ةلماح هيلا للستاو « هتيب حط

 ىلا .حطسلا قيرظ نع .دوعا مث

 .. اهبيبح ىلا ىه
 فوخلا ثبل اد نكلو

 دعصأ ؛ ريدكلا نجسلا ىف نم لك ماني نا دعب . . ليللا ىفإ
 ىف ىتح .. ىبيبح نكسم ىلا زفقاو ©« حطسلا ىلا نيمدقلا

 نيبو ىثئيب لوحي ءىش نكي مل .. رطملاو ؛ دربلاو « ءاتشلا ىلا!
 . ! غارف ىتايح يف دعي مل .. تششعو .. ىديبح

 ا داع الع

 ليل



 انآ دعبو .. ىبيبح دنع نم ةدئاح تنك !هنيب ةلبل تاذو

 .٠ نيطلا نم ىنبملا ملسلا لزنأ تادبو ؛ انتيب حطس ىلا تزف
 ةنآو .. تينلا ءانف ىلا .تلضو ىتح تجرحدتو ... ىمدق تلزا

 ىرج اذام لآسي مل .. الورهم ىلأ جرخو ٠.

 ؟ تنك نيا ؟ ةيهاذ تنا نبأ ؟

 ٠ .. نآق ىمت .نيب رهو ..:+, مامخل نلا ١ ىقيرط ف تفكادس
 شو 4: ترعذم 3

 ىطوقس راثآ ىفخا ىذلا ليللا مالظل اركشو .. ىدلاو قدصو

 نكلو . . ىبيبح ىلا بهذأ نأ ىلع نبجأ أنا
 حلعس زفقاو للستا تدعو ... ىتيج ىلع

 .. ىشثارف ىف ىثدجت ملف اهمون نم ةليل تاذ ىمأ تماقو
 تيبلا نم ةيقرشلا ةيحانلا ىف عقب ىذلا مامحلا ىف ىنا ثدقتعاو
 دعا ملو ++ البول ترظنناو : ..ترظتناو ... فزغلا نع آذيعت

 ظقيتساو ... لاع توصب ىنيدانت تادب مث ... ىنع ثحبت تماثقف - .
 ؟ 3 وعر اقاجن م يدل

 ...٠ هلك تيبلا ىف الو ؛ اهشارف ىف تسيل كتبا

 .٠ نورظتنيو .. ىنع نوثحبي اوادبو .. ةجضلا تماقو
 ٠١ ىبيبح تيب ىف نوكا دق ىنا ىلا ةيناثلا ىبا ةجوز تهبذ

 ةئرغلا .. ةذفانلا ىلع ارجح ثقلاو ؛ ةلئاعلا ةيقب
 أو .. هعم ىئمضت ىتلآ

 ٍِظ
 .٠.٠ ةثراكلاب ترعشو .. ىتوشن نم

 ٠. انتين ىف رودت ىتلا ةجضلا ىدص.ىنذأ تطقتلاو
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 اند

 البو + زمقاك ذنآ' 1١ تغاي ة نونو ,  ىكمترو نكتب نيبحو
 ىتا + عوراسفلا نا ىتيكرلاابانلا ني تجرخ..+ تجرك تمي

 ٠.. ىتحيدضف ناكم .. ناكملا اذه الا ناكم ىا ىف نوكا
 +: روبل ةجوز "ىلا. تجرح ىتح

 ٠ ةعيرس تاملكب ىنذا ىف تسمهو : لخادلا ىلا ةعرسسب ىتتبا

 مادوسلا اهتنايع ىلع .تعضو مث . . هلهفا نأ بجي ام اهب ىنتث
 .. رادلا ءاثن ىف عقي ىذلا ىجراخلا مامحلا ىلا حسقلاك تللستو

 سردلا ديعتيساو ؛ فجترا اناو ؛ مامحلا ىق اليلع ترظتنا
 - ةأاجف.تجرخو ةءابعلا تعلخ مث ... ىبا ةجوز ىل هثنقل ى
 : تاذلاب ىبأ هجو ىفو ٠ . مههوجو ىف تخرصو ؛ عيمجلا تهجا

 يد نونطت مكنلا ديال ؟ نب نوتلك [ذام +. .ةكايَص تعم 2
 ىلا بغذا نا مارح له .. ةجضلا ةذه لك متيقا امل الاو ة ءاوس
 ؟ مامحلا ىلا باهذلا ىلا رطضا نا راعلا .نم لع ؟ مامحإا

 نأ نود © ةئيذب اظافلا لمعتساو +٠ مههوجو ىف خرضا تلللقو
 رظني ىباو .. نونكاس عيمجلاو .. هتبيهو 6 ىبا مارتحا ىعارا

 ع+ نيكبلاو كلذلا نيب

 ىما نكلو .. ىتفرغ ىلا دوعا نا تلواحو .. ىتع اوفر
 : بشاغ سمه ىف تلاقو ( ئدي نم ىئتبذج

 1 ومار قو يعم نيام مويلل نيا ه+االاوح

 ب باب ىلا لصا تدك امو

 : ترعذو
 ٠ نأ ىما اي نكلو ل
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 7 مطاقو
 * ىجراخلا مامحلا ىف كنع تثحب دقل
 شيعأو .. ١ طئاحلا ةيحان +: ئمآ بئاجب مانا اناو © اهموب نمو

 فاخ ىبيبحو .. اهتباقر نم تلفا ةظحل ىنكرتت ال . . اهينيع تدت
 .٠ 5 بهذ نيا ىلآ ىرذا ال . . هلك ىحلا نم لقتنا .. بهه . .
 ىلا ىسار نم ىنيطغت ءادوسلا ةءابعلاو .. ريبك نجس تيبلاو
 .٠ ىمدق فارطأ
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 ىديدمأمل

 . ظحلا ةئيس انأ .. ةسيعت انآ
 .. ةبغ انا .. ةفيعض انإ .. ال

 قرفلا وه ام ىردأ ال .. ىردأ ال .. ال
 +: ءايقلاو ظحلا ءوس نيب ةقالملا ىه ام الع

 سانو « ةايحلا ىف ظح الب ءاسعت نودلوي ىسان كانه ناك امير
 .٠ نيظوظحم ءادعتت“نودلوي

 انيِمَج .نوقلوي نمل امن "+ دهيم اذك نكي ل اهثرو
 ظحلاو « ةداعسلا وا ءاقشلا هسفن ىلع مهنم لك رجي مث « ةيساوس
 * هئاكذ ىدم ىلع دمتعت ىتلا تافرصتلا . . هتافرصنب « ظح اللا و'

 . هتدارا ةوق ىدم حصالا ىلع وأ . . هتوق ىدمو
 : ىتصق ىه هذهو
 .. لاجرلا بذتجا نا عيطتسا ىننكلو .. ةليمج تسل انأ

 ىذم دمعت نود « "ىلا مهبذجي ءىش ”ىف ناك امبر .. فيك ىردا ال
 ٠ لجر ىلا ىتجاح نم اموي كسا مل . . نامرحلا نم اموي كسشا ملغ

 .. ىرمع نم ةرشع ةعباسلا ىف اناو تبطخ دقو
 لك ضبثت ؛ احرم « ايكذ « اميسو ؛ اعئار ابامث ىبيطخ ناكو

 ةعاس ةايح لمحت هرمع نم ةقيقد لك نا .. ةايحلاب هرمع قئاقد

 0 كل يا انفلا 29 ل
 ةتبيبحاو +. ارايط ناكو

 ام لك .. جاوزلا ىئمهي دعي مل .. . ىبيطخ هنآ ىبمعي دعي ملأ

 # فمضلاو ةساعتلا

 ا



 . . هيلا اهيف سلجا ىتلا ةظحللا ىثيهي ام لك : ىبيبخ هنأ ىلمهي
 .ئبح ليثحي ملو ؛ اهلدابتن ىتلا'ةلبقلا ٠ انيديا: عمجت ىثلا ةسللا
 ىلع اندحا ةفهل تناك ... جاوزلا تاءارجا متن ىتح رظتني .نأ
 .. ىسفن هتيلسأف .. راظتنالا قيلت ال .. ةمراع .. ةفراج رخآلا

 . ١ باثكلا بتكت نا لبق ىسفن هتملسأ

 ٠.٠١ ىجوز ةنأ هنا .  امثا انبكترا اننآ رعشن ملو
 * امثا بكترن مل اننآ انعانتقا مغر .. كلذ مغرو . قييبحاهنأ م

 مل ىنا لب .. ىمال ائيش لقا مل .. انلهأ نع ربخلا انيفخ
 !! باتكلا بتك لجعتأ

 هنال ظحلا ةثيس انا له .. ةرئاطلا هب تطقس .. .تام ٠. مث
 ؟ تام

 5 باتكلا بتك لبق ىسفن هتملسا ىتال ةفيعض ةيبغ انا له ما
 ب يرق ال

 عم هتومب ىباذع طلتخاو .. اريثك تبذعت ىنا هبردا ام لك

 ةيوطنم اهتيضق ةليوط روهش .. ىباذع لاطو .. ىلاعب ىباذع
 د: نكياف ىلا ركذاو + ىقباف هركذا <. ىقبا

 اذه ادبو .. ىسنا ىلعل ديدج نم ةايحلا ىلا جرخأ
 نوريثكلا مدقت .. لاجرلا ”ىلا بذجي هب زاتما ىذلا ضماغلا ءىشلا

 تادب مث

 كوب +. "يدي هيلي نيتفعمو 6 بلطي مهتم د. "يلا
 لثالا ىلع وا : ىبلق هبهاو : مهني ادحاو راثخأ ن نأ .عيطتمنا
 ء.ءاودب

 .تسل ىنأ ةقيقح نكت مل ٠. ىل ىرج ام نكي ملو
 ىنجوزتي ىذلا لجرلل فرتعا نا عيطتسا ىنا .. ىنفيخت ءا

 ةيليعلا هذه ىرجا نا عيطتسا  ضورفلا اوسا ىلع .- و

 .. ! ةفيزم ءارذع .. ءارذع . . ةيناث ةزم ىنديعن ىتلا ةيحارحلا
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 ١١ تبيصم ةذه نكت مل, نكلو

 نيءحازتملا لاجرلا ءالؤه لك نيب نم ترتخا ىنا ىنبيصم تناك
 ++ اهفلاو 6 لوح

 +٠ هتببحاو .. ىطبق ىزمرو. ٠ ىرمر ةمسا

 .. ىبيطخ تيبحا امم رثكا هتببحأ .. نوئجو سوبب هتببحا
 ؛ اجوضن رثكا بح + . بخلا نم رخآ عون هنكلو . . رثكا سيل :ال

 .. ءارذع تسيل ةاتف بح . . افنع رثكاو  ةوق
 لاع طئاخ هنيبو ىثيبو © ىطبق ىبيبح نا ظحلا ةندس انا لع

 * انِجاوز نود لوحد
 ىبح مواقا ملو ؛ هنود ىبلق قلغا م ىنأل ؛ ةفيعض ةيبغ انأ ما

 ٠٠ ىردا ال ؟ ىنم نكمتي نأ لت
 ىدحتي انساسحا ناك ... هرخآ ىلا ىبح ىف تقسنا“ينكلو

 سلا فالآ ىدحتو ؛ خويشلاو ةسواسقلاى دحتو ؛ عمتجا!

 دعو اجهو انبح ديزي ىدحت:اد ىساسحالا اذه ناك .. ديلاقت!ا
 زتيو همالسا نلعي نا ىف لما . . لما امئاد كانه ناكو

 نثعي ال هنكلو ؛م وي لك ددجتي لمألاو ؛ تاونس سمخ ترمو
 ٠ ىنجوزتيو همالسا

 همالسا نلعي نا ديري ناكو « اررحتم ناكو ؛ ىنبحي ناك دقل
 نأ نم هناو هيبآ ىلع فاخي ناك هنكلو .. العف ىنجوزتيو « الع

 ةدص هردص نم علتقي نا نم زجعا ناك امبرو .. ةم دلا ابهلتتذ
 ٠٠ دلو دم هب تقصتنا

 نم

 نسانلا,ةتسلا نم ثبعتو ... بحلا اذه نم تبعت . . تيعتو

 ٠ ىهجو ىف اهيقلت ىتلا اهتروثو ىمأ طغض نمو ... ىنقحالت ىثلا
 2. الهف هتكرت +. ةتكرثو
 .٠ نونجلا اهنأك ةيبصع ةلاحب العف بيصا .. نحر داكو

 ٠ ىنجوزتيس هنآ مسقاو « هيلآ دوعا ىك "ىلإ لسراو



 نم انفالخ ىلأ اتدع ىتح ىقتلن اندك ام انئكلو. . . هيلا تدعو
 الإ انب نيدلا قاصتلا ىدم ردقن نا عيطتسن ال اننأ ودبي . . ديدج
 هلا ايارع اثنأب نسحن ال امك امامت .. هنع ىلختلا ىف ركفن ايذنع

 ايف علخت نأ مه ِ .٠. انبايث علخن نأ مهن امدنا

 .. هنيد علخي نأ عطتسي ملو

 .. العف هتكرتو . . هكرتا نأ ةيناث ةرم تررقو

 .. ىنبطخي رخآ لجر "ىلا مدقت ىعومد فجت نا لبقو

 .نم ىسفن ىمحا ىتح ؛ لجر ىا جوزتا .. جوزتا نأ بجي ناكو
 .٠. ىلشكف باذع ىتايح نع ففخار. ؛ ىفعض

 4 ءىداه .. لماك لجر هنأ . . لجر ىا نكي مل دومحم نكلو
 .. هقطنم ريسأ عقتف ملكتي . . لقعلا حجار « مرتحم

 تحترا ىتكلو .. هبحا ملو .. ةيلئاع ةسلج ىف هب تيقتلا
 .. هسيلآ

 < هنا .. ىنع لآسي جرخو
 تامولعملا عمجيو 4 لاسي نا دفب الا

 هتسيلا اهنا - . ةدساف اهنا . . اهجوزتت ال . . سانلا ةل لاقو
 ..و ..و .. قىزمر همسأ ايطبق ايابث بحت اهنا .. ءارذع

 .. سانلا هلاق امم رثكأ ىنع هل تلاق . . ىدض تفقو ىتُخا ىتحو
 لك مغر ىنجوزتي نأ ديزي هنا ىل لان .. "ىلا ذاع كلذ مغرو

 ٠. ىنم ةقيقحلا عمسي نأ ديري طقف هتكلو .. ىبع هعمس اب

 ىلا لك .. ةقيقحلا هل تلقو

 .جوزتي ال نيمرتحملا لاجرلا

 ى ىزمر عم تشع ىناو .. ءارذع تسل ىنا هل تلق

 حلوب ٠
 داداه
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 ىلا هينيع عفر مث : اليوط هيدي ىن رظني ذخاو هسار ىنحاو

 ؛ قيمع توص ىق لوقي هتعمسو ؛ ىهجو ىلع ايهطل- و

 تنك كنا وا ءارذع تسل كا ىنههيال . . كدسج ىثبعي ال.

 اذه نيبحت تاز اال له .. فرعا نا وه ىَمِهِب اه لك ... رخآ لج

 ؟ ىزمر نيبحت تلزال له . . رخآلا

 اذه ىلع بيجا نا عيطتسا ال ىنا تسسحا .. تكبتراو

 ىنكلو .. ىدسج ىلع ةايحلا تامصب فرعا ىنا .. لاؤسلا

لز ال تنك اذا فرعا ال . ىبلق ىلع ةايحلا تامصب فرعا ال
 بحا ت

 +٠ دومحم بحا نا عيطتسا تنك اذا فرعا الو .. ىزمر

 : ىنيع هنع ىفخأ انأو تلقو

 +٠ ةصلخم ةجوز نوكا نا عيطتسا ىنإ قثف . . تجوزت ول

 * اقيع دادزي ةتوصو لاق

 صلخت نأ نه بعصلاو . . لهس : اهدسجب ةجوزلا صالخا

 كبلق نأ نم دكأتا نا ديرأ . . بعصلا ديرأ اناو .. اهحورو

 .٠ اهورو ابلق جوزتا ىنا ؛ ىل احبصا كحورو

 ىحورو ىبلقب هدعا نأ عيطتسا ال ىثا .. ىكابترا ىلا تدعو
 ٠.٠ هيلع تبذك اذا الا

 ' : ىتنجو رهصت ىئامدب رغشا اناو تلق . . تبذكو

 نم جرخ دقل. .. ههركا ىنا لب .. ىزمر. بحا دعا مل ىنا

 +١ ىليع

 فيكف تاونس سمخ هبح ىف تشع دقل . قدصأ فيك

 5 روهش ةسمخ ىف هنيسنت

 : تلق
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 أئك ريخالا ماعلا ىف اننا . هكرتا نا لبق هاسنا تاب امير

 اناطل



 : تلق
 هثنلا همدقا نأ عيطتسا ىدام لياد ىبلقل سيل .. ىردا ال به

 .. كجوزتا نا وه كل همدقا ن 01 ا

 نكي ملو .. شاقنلا نع فكي ال مهو ةليوط عيباسإ تضمو
 ىنأل وا ؛ ءارذع تبسل ىنال ىنمولي نكي مل .. ىدسجب ىنركذي
 ىنا وه © هنم دكأتي نأ ديري ام لك ناك .. ىزمرل ىسفن تيطعا
 هريغ بحأ ال :ىنأ لقالا ىلع وأ ؛ هبحا'

 ! هكوكشو هتريحب بذعتي ... بذعنب ناكو
 < همرتحاو : هل حيرتسا ىنكلو « هبحا ال . . اناو.. . ىنبحي هنا

 .. هجوزتأ نأ ديراو
 ! اضيا ىزمر ىشثقانيل بهذ لب ىشاقنب دومحم فتكي ملو

 : هلأيسا

 .. ؟ اهبحت لازت ال له
 راكنالا ىلع زصاو +. ىتبحي لارينأل ها نكنا.2: قمر بذكو

 + ةلاذنلاب همهتاو ههجو ىف دومحم راث نا دح ىلا رصأ ..
 : ههجو ىف خرصو .. ةلافسلاو

 . اهبحت ال كنأ ركذت مث تاونس سمخ ةاتف عم شيعت فيك

 :٠ راكنالا ىلع رصي لاري ال ىّرمرو
 .٠ دومحم نم فاخ هنأل امبر .. هنم انبج امبر

 .٠ ىتجوزتو هتريح نم دوم>م جرخ اريخاو .. اريخأو
 ةرم لوأل ترعش .٠. رارقتسالاب ىتايح ىف ةرم لوأل ترعسشو

 فرك

 ٠ دالوا ىل نوكي نا ىنمتا تادبو . ٠ الجر ىل ناو .. اتيب ىإ
 ٠+ دومحم دعسال عيطتسا ام لك تلذبو

 , بحلا اذه ركنا نا عيطتسا ال ىنأ . . ىزمر بحا تلز ال ىنا
 دعب هب لصتأ نا لواحأ مل .. ىتدارا لكب هم

 .٠ تيبلا لامعأب ىموي لوط هنع ىسفن لغشأ
 اربتو 6 ىبلق هنم أربيس .. هاسنأس روهش لالخ ىنأ ةدكأتم تن

 ىبلق لكب هبحا . . دومحم بحا نأ عيطتسا كلذ دعبو . . ىح

 ىحورو ىبلق بقاري . . ىنبقاري هنا سحا ؛ هتداعس لالخ نمو
 <. هل احبصأ امونأ دكأتيل .

 اع داع الع

 ٠+ موي ناك نا ىلا
 ىف ةفقاو تنكو. + انجاوز ىلع روهش ةثالث ىضم دق ناكو

 اهلك ىتايخ ءارو . . ىبلق ءارو حراس ىلقعو « ماعطلا دعا خبل

 ٠٠ ىزمر عم ىتايركذ .. ىتايركذ ءارو
 + ةلوف عع دومتم خو
 ٠+ هب رعشأ نا نود لخدو
 دقوملا ماما اناو + ىفلخ فقوو هعباصأ فارطا ىلغ للستو

 .٠ ىلوح هيعارذ فل مث « ىبلق ءارو حراس

 !؟ ىومر اي ةداةيآ
 رم تيسرخو !! ةدحاو

 ٠٠ ىناسل ىوكي « يزمر » مساب ترعش دقو تسرخ

 هينيع ىفو ىلا رظني فقوو .. ىنع هيعارذ دومحم ىخراو

 سكتو < ههجو حمالم لك تراهناو « هانيع تراهنا مث .. ل
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 ىف ىشمي هناك .٠ ةئيطب اطخ ىف جرخو ىل رادتساو .... هسار

 ا .. ةزاتج
 ... ىبلقا قشت ةقهشو .. ناتروعذم ىانيع . ةفقاو اناو

 .٠١ دويخم ,. دومحم سل لالا : خرصا اناو هءارو تيرج مث . . ىثعترت ىفارطإو
 . ٠ ”ىلا تفتلي مل هنكلو 2 ملا خ دي لجر

 . ةريبكلا ءامسالا ةعانص : هتياوه تثاكت تافكنا مث .. ىرعش دشاو خرصا اناو .م تيبلا نم جرخ
 .. ىكبا

 انايجاو.6 خاتتا 'ةَكَرَ بحاصو « ىئابتيس حرف دف ةنئا
 يحاو : جاتنا ةكرش بحاصو ؛ ىئامنيس جرخم .. .نانف هلا قالطلا ةقرو ىنتذصو .. نلاتلا موبلا ىف

 . ةيقيسوم اعطق فلؤي انايحاو ؛ مسري انانحأو ؛ ىصصقلا ب::, هيكل هيوو ويا مولا

 -. ةريبكلا ءامسالا ةعانص : ىلوالا هتياوه تلظ : ناار ادناملاول

 + بيصنايلا تاعئاب هوجو .. هلئاقي هجو لك ىف قلخبي 3
 0 + هوج ب هج قلخبي 2 دال ظدلا ةئيس انآ

 ةابلطلا هوجوو ؛ سرايموكلا تايتق هوجوو تااخلا هرب. .ر ' (و) ىئاسل ىلع قلطتا قباسملا يبيبح مسا نال ظخلا ةئيس انآ لق 0
 ةئاك 4 ةريخ نيعي اهيف قط ١-2 جه و. +او مج تايلاطلاو ا

 ب قامو ت1 ىلقغ تكرت مه انأ مآ

 دجو اذا .. اديدج ابوث اهئم عنصي شامقلا نم ةعظق نع ك رقو © ىبلق ءارو حرصي
 تك: كلئيام لغد ةنئابخ لك ١ ةقغ 7 ةَمِلَس

 ا و جل انامل 0 5 7 23 0

 هئقلي ناك +. هدحو نقلا لوصا ديدجلا هجولا نقلي نكي ملو 1 ناس ا ل كو قل ادن 0
 6 10 ارا ب دل

 .. نسانلا اهب هجاوي ةديدج ةيصخش هل قلخي ناك ..
 2 وه ةةمكش ني ةدنكت

 هسفنب اهلخدي ناك .. تامداخلا ىدحا طقتلا امدنع هتفرع دقل
 ىلا اهبحصي مث .. محتست نإ ىلإ بابلا ىلع فقبو « مامحلا اا

 فيك اهيلعيو + لكأت ىهو اهماما سلجيو .. ةطايخلاو قال“!

 ضمت ىهو اهيتفش لفقت فيكو .. نيكسلاو ةكوشلا ليع
 ةفللا اهملعيل سردمب اهل ىتأي مث . . ملكتت ىتمو فيكو .. ماعلا
 .. و .٠ اهؤرقت ىتلا بتكلا اهل ءاتخيو . . ةيزيلجنالا وا ةيسنرنلا

 فقر اني



 :ذلا دسجلا نم احور هسافنا نم خفني هنا ٠ اديدج ايش قلخي هنا
1 0 

 ب يانا, الطتسلا هنآ كفحي ولد
 امطعي اهئاد ناك لب « همالفا نم مليف ىف اهقلخ ى لا ةريبكلا ءامتسألا
 جتنم ىأ هيطعي ىذلا رجالا نم ربكأ ةمالفا ىف لمعلا ىلع ارجا
 .. رذك

 .. هقلخ ىذلا ءىشلاب ىهابتي نأ وه هديري املك ناك
 د ريبكلا مسالا ىلا رظني نا هتداعسس لك تناك
 : يباع اذعو ينمو د ينص نيب اذه يستعمل

 ربكتو .. ربكت ىتح هسافنأ اهيف خفني © 1
 سانلا نيب ايغابتم روديو « هديب هيلع ضبقي طيخب اهقلعي مث ٠٠
 ! ىسافتآب تربك تانولبلا هذه .

 قلحت ىهو اهيلا رظنيغ . . هنع اديعب ةنولاب ربطت تناك انايحاو
 ىكبي داكي . . بذعتيو . . لفطلاك .. افوهلم اعزج : ءامسلا ىف
 فيك . . ةريغب سثيعت نا عيظتست ةنولابلا هذه نا قدصي ال ناك ..
 تشاع تانولابلا ضعبف كلذ مغرو .. هسافنا لمدت ىهو عيطت بت
 « طقس اهضعب نأ حيحص .: ءايسلا ىغ ةقلحم تلظ .+ هريغ#
 ؛! اقلعم لظ رخآلا ضعبلا نعلو

 .. ةريبكلا ءامسسألا ةعانص .. هتياوه ىلا دوعي ناك مث

 ةمئاض ةتاسبنا تناك ٠ ةلوهجم ةبلاط طقتلا دقو هتيارو
 ىردتال .. ةعئاض تناك اهنكلو . . ةيكذ تناك امبر ٠ . ةيصختشلا
 ايحلا ىف عتضت نا نكمي اذام .. نوكت نأ نكمي ادام

 نع ةبرثالا حسميو ؛ عايضلا اهتيصخش نع حيزي نانفلا ادبو

 ان

 ىتح اهي خفنيو .. اهلتعو اهبا
 .. اريبك ام!

 .٠ اهب وهزن ناك . . اهب حرفو
 : تخرص .. هادحتت تفتو . ..ةاجفو

 +: كنب ررحتأش حب
 : اعرج لاق

 .. دكتسلت نم عروجتت نأ نيمئيطسسج ا قنا. لضتْمم ل
 .. كفن اذاو

 : تخرصو
 ٠ كنم ربكأ انأ ... ءىش ال تنا
 : ءوده ىف لاق

 .. هقم ربكأ ائيك عنصي ال هللا نأ
 1 + تلاخ
 درجم .٠ ةبرجت تنا .. اهلا تسل كنا .. رورغم تنا -

 ةفيعض تنك امدنع ةيلع تدنتسا زان اهتم تدقتسا ةبرجح
 . . راكع ىلا ةجاح ىف نآلا تسلو

 * خرصو
 .. كيطخاس

 : هينيع ىف اهانيعو تخرصو
 .اعتسو ؛ ىنيظحت نا برج :. اهلا تسل كنال عيطتستت نل

 .. اهلا تسل كنا

 .. اهيف اهحفن ىتلا هسافنأب تراط .. ةنولانلا تراطو

 ىف هبراحت .. هبراحت تذخأ لب + هنم ررحتت نأب فتكت ملو
 : ٠ هميطحت لواحت تادب .. هتعيس ىفو .. هنن

 اهبراحي نا عيطتسي ال هنا .. ةفينع ةيسفن ةلاح عيرص عقوو
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 ٠ اهتم اربتي نأ عيطتسي الو هعنص نم اهنا .. هبراحت ابك
 + ارذق ائيسث عنص هنا مهل لوقيو سساثلا ىلا جرخي نأ عيطتسي ال
 ةئيمج امئاد ودبت نا اهديري هنا .. عيطتسي ال .. ايزاهتنا « ابنانا
 .. هعنص نم اهنال .. ةبوبحم امئاد . . امئاو ..

 ٠ هشهنت . . هبلع ارجتت . . هبراحت اهنكلو

 .. هيلع ىضقي داكيو . , دنشي هسفن عم ةعارصو
 : هل تلقو

 . ٠١ كيلع قحلا
 * لاق
 ا مفح

 - . اهي كفن ىلا رظنت تنك لب + اهيلآ رظنت نكت مل كنأل
 ! كعنصب بجعت تنك كنكلو « اهب بجعت نكت ملو

 .. اهدوجو نم ىتركنت نا عيطتست ال اهنا
 7 * تلقا

 تناك امك ال ©« تحبصا ابك اهيلا رظني نمل ةجاح ىف اهنا
 ىري ىذلا بالاك تنك .. ةلوهجم ةبلاط ذرجم اهارث تنك تتاو
 . رابكك مهلماعي نمل ةجاح ىف مهنا هدالوا

 : لاف
 , اهبز انأ .. اهثقلخ ىذلا انآ .. ٠ با نم رثكا ىنا

 : ثلتا
 ٠. ةهلالاو ناثفلا نيب قرقلاو ... نانف درجم تنا .. ال

 هلالا اما .. هنم غرفي نا درجمب ىهتني هلمع ىلع نائفلا لفف ن'

 ٠ مهرئاصم ددحيو + مهرمأي + هقلخ نيبو هنيب ةمئاث هتلص لظنغ

 .. هبلا مهديعتسيل مهتيدو

 فهل

 ئلشفب فرتفت ظطتقا؛ ٠ ىتديغت نآب اهبلاطا مل

 ٠. كلم ربكا تحبضا اذا آلا كلضفب فرتعت نل اهنا
 .. هللا ذيحاو .. اهنم ربكأ تلز ال تنأف لضفلاب كل فرتعت مل !ذا

 : لاق
 ةغراف ةئولاب تناك دقل .. اهل تعنص اذام ىردت ال

 . نآلا اهارث امك ةريبك تحبصأ ىتح ىساقنأ نم اهيف تخفنو . .

 ماوهلا 'ىرت:الو ةئولابلا .ىرت نمافلاو ..: ءاوه كسافتا

 +٠ ىرخا ةنولاب عنصت نا
 : لاق
 1 5 ىنم ريطتل

 : تلقا

 ٠٠ تانولاب ءامسلا آلمتل .. ةكنم ريطتل
 .. اروهش تكس .. تكسو

 . . ىرخا ةنولاب ىف خفتب ادبو

 م



 عبطسالب .
 ةمع اهنا .. ةعماجلا ىف ابلاط تنك ذنم مئاه بيز تفرع

 ىقوت ذنم اهعم ميقي ناكو ٠ مصاع حوديم ةساردلا ىف ىلبمز
 .٠. دالوا:الب اهكرتو « اهجوز

 + :ةيينيز طقط ... اهيدانأ تنك

 ايندلا نأك اهيناجب سحا تنك .. اهعم سولجلل حاترا تنكو
 يتلقتت تناكو .. نوبيط مهلك نسانلا نآكو .. ةئداه اهلك
 هيف طلتخا ىذلا اهرعشو « نيتملاحلا اهينيعو ؛ ةولحلا اهتياستبإد
 ملاع ... ميدق ملاع ىلا ىنظنت « غتبملا اهثيدحو + داوسسلاب ىضاينلا

 .. رطعم روخب ةحئار هيف حوفت ملاع .. انملاع ريغ

 نع ادبا فكت ال .. موحرملا اهجوز نع اهثيدح بلغأ ناكو
 عوضوم لكو -- هي اهركذي + اهلوح ام لك نآ

 ىذ حملا هنع ثدحتن امدنع تناكو .. هيلا اهلقني ثيدحلا هرث.

 نأ لواحت اهنأكو - اهبابش لك تدرتسا اهنأك ةيوق ةعل اهينبغ
 . هارتو هيلا لصتل اهبنيعب بجحلا قرتخ“:

 عوبسا لك اهيلا بهذا تلز الو ىرمع نم نيعبرالا تغلب دقو
 ىلا عمتساو ؛ اهعم سلجاو ... بتيز طنط ... اهيدانا تلز الو ةرم
 نم قلطنت ةيوقلا ةعمللا ىراو .. اهجوز نع اهثددح .. اهثيدح
 : اهل تلق ةرم ىفو .٠. اهينب#

 .. موحرملل كبح ةصق نع ادبا ىنيثدحت مل كنا

 اهاتنجو تجرضت دقو ؛ امهتخرأ مث ؛ اهينيع بنيز طنط تعفرو

 هنع ثيدحلا

 اطيل

 حتفي لاؤسب تئجوف ةريغص ةاتف اهناك ؛ لجخلا ةرمح, ناندم +!
 .٠ يلاؤس ىلغ درتاملا.. ءا تنكس مث ++ ٠

 ٠ اهيتفث لوح فوطي ةماستبا لظو + دهنتت ىهو تتكس
 : اهيل سسوت|إ ىنا
 ٠ لخبلا ىلع ىئيدوعت مل كنا .. ىلع ىلخبت ال . . طنط

 . ٠ موحرملا نع ثدحتن امدنع اهو

 : اهسقن ثدحت اهئاك سماه توص ىف مناها بيز تلاقو

 مل هْيلأ ئفافر ليتك دازأ ملو .٠ ريلاوزلا "ليك هنيحا جل."
 سمخ نم رثكا ىضم ٠. ائجاوز نم ىلوألا تاونسلا ىف

 دحب لا اكتيحا ب... هتيبخلا مث م, بحالي ,. هل ةجوعكاوأ تلا
 .. هيف هبحأ مل اموي ىرمع نم فرعأ مل .

 : ةفهل ىف اهتلأسو

 .٠ طنط اي ىل ىكحا ؟ . . فيك

 بتاك ىنأ ملعت ىهو ؛ ىتفهل ىف ىنرذعت اهناك ىلا ترظنإ
 نم تايركذ طقتلت اهنأك ةذفانلا جراخ اهينيع تقلطا مث . . ىح ٠

 فرتعت اهنأك . . سماه ضيفخ توص ىف ثدختت تا

 .. اهجوزل وأ ٠ اهيرل فرتعن
 لوألا مويلا ذنم انتايحل ابيرغ اماظن ىجوز عضو دقل

 امامت احابص ةنماثلا ةعاسلا ىف تتبلا نم جرخي ناك .. انج' .
 ةبناثلا ةعاسلا ىف ةرازولا نم جرخي

 ,مث + هيف هءادغ لوانتيو ٠ ىدانلا ىلا ةرشابم هجتيو : رهظلا د
 .٠ ليللا فصتنم .. رقع ةيناثلا ةعاسلا ىتح هئاقدصا عم ى

 لفق ىف رودي هحاتفم توص عمسا ؛ فصنلاو ةيناثلا ةعاسلا ,.
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 ىل نكي مل . . ماظنلا اذه ىلع ضرتعا ملو ! "ىلا لخديو . . بابلا
 ٠.٠ ضارتعالا قد

 .. ايش هنم ديرا وأ + هديرآ نكأ مل ىنا مث

 ىلا بهذا ؛ حابصلا ىف ىجور جرخي نأ دعب تحبصاو
 ىلا دوعا مث... ءادغلا ماعط لوانتا نأ ىلا ؛ اهعم ىتباو « ىتدلاو
 نكي مل .. ىجوز رظتناو .. ءاسم ةسداسلا ةعاسلا ىف ثيبا؟

 ٠٠١ ىجوز نيبو ىنيب ءاقل درجم ناك ٠ ٠ اتيب ىتيد

 هيف نكي مل .. ىرخألا تويبلا نيب ابيرغ ودبي ىتيب ناكو
 خابط اندنع نكي مل .. خبطلا لمعتسن نك مل اننا ىنعا . . خبطم
 ١ بقل "ىلع نقلطي نك ىتاقيدص نا ىتح .. اماعط وهطن نكن ملو
 ! ©« خبطم ريغ نم ىللا تسلا »

 -. اهب قيضأ د ةأيحلا هذه ةلمتحم انأو روهشلا ترمو
 ىتقو لك لغشي جوز تايلوئسم نم ىررحت ىلع هللا تدمح امبر لب
 +١ قيضلاو للملاب ىسحا تادب ائيشف ائيش ىنكلو .. هبلاطمب
 .ةايحلاب ىتيب نوئلمي الاقطا بجنا نأ نود ناماع ري دقو اصوصخ
 دلا تماصلا خبطملا .. ىخبطم وه هب ترعش ام لوا نأكو ..

 نمسلا ةحئار هنم حوفت الو + زاجلا ريباوب توصب جضي ال ىذلا
 لخدا تنك .. ىخبطم ىف ةايحلا ثعبا نا تلواح دقو ,.ةيلقتلاو
 :. العق غبطا تنكو . . خبطا نا لواخأو « ةميعن ىتمداخو انا ةبلا
 ! هقوذتي لجرل مدقي مل ام هخبطأ ام ةميق ام نكلو

 تهجنا ننكلو . ٠ ىتفلاو دنع ىئادغ لوانتا تدعو ... تسئيو
 .٠ تاقادصلا نم اديدج اعون ترثخا .. اديدج اهاجتا ىتايحن
 ٠ تارماغملاو حرملاب ةديدجلا رصم ةيحاض ىف رهتشا عون

 رهساو ؛ نهعم ىئادغ لواثتأ .. ىنقو لك نهعم ىفتا ثحب ماو
 انايحاو.-.. ةربقع"ةيئاثلا ىلا انايحأو * ةرشاعلا ةعاسلا ىتح نعم

 هديت

 اتئمطم ناك دقف ؛ ىنبساحي الف .. ىجوز ةدوع دعب تيبلا ىلا دو
 تفرمت ىلايللا هذه ئدخا ىفو... ىتاقيدص ىلا انئمطم ...

 . زوزغ ميهازبا ذاتسإلا '... انهايا ئلع افورعم ناك ىلا برامأ

 ذاتسألا نيبو ىنيب لدابتملا باجعالا ريس ىتاقيد.ه تفرعو
 رثكأ ءىش ىلا روطت اهبرو . . باحعا درجم ناك هنكلو .. ميعار

 ةجوز نوكأ نأ ىلع ةصيرح تبقب ىنكل باجعالا نم البلت
 تاسسمهلا هذه نم رثكا هنيبو ىنيب نكي مل . . ىجوزل ةصلخم ةفيلخ»
 ىتلا نويعلا نع ةيفخ < تارهسلا ىف اهلدابتن ىتلا تاسمللار
 :اةرم ميهاربلا ىل لاق نأ ىلاصي انباييحت

 7 مئاه بتيز اي كدنع ىنيمزعتاخ سم

 : لوقأ ام ىنعا نا
 .٠ الهسو الها

 + ةظاسب ىف لاق
 ! كدنع ىدغتا ىجاح هركب

 نف ىدنع ىدغتيس لّجر .. « ءادغلا » ةملك ىذا ىف تن
 .. هئادغ ماغط لبق نم لجر هيف لوانتي مل ىذلا
 ةايحلا ىرتشا ىنأاك تسسحا .. ءادغلا ىلا هوعدا نا تلبقو

 سشيعن ىذلا ماظنلا الو ؛ ىتايح فورظ فرعي ميهاربا نكي
 نم ناكو + . ىجوز لباقيس هنأ دقتعي وهو هسفن اعد امنأ ... اه

 !! هتاقيشع ىتح تاديسلا لك جاوزا لباقي نا

 ةركدم ىلاتلا مويلا ىف توخصو ٠ . ليللا لوَظ مثأ مل امير ١
 يل



 / ىلا هترظتنا امنا .. ميهاربا ذاتسألل ىتوعد نع ىجوزل لقا هلو
 ٠ ماعطلا ىرتسشي مثالا تلسراو .. خبطملا ىلا تبرجو « جرخ
 . هخبطن نأ نكمي مافط ىهشا خيط ىف ةميعنو انآ ىسفن تينفاو

 + ىجوز دجي مل امدنع ءئىجؤنو. ٠> ميهاربا قاتسالا ءاجو
 سلجا ةرم لوال .. ةدئاملا ىلأ ىعم سلجو .. منهي مل هنّلو

 او .. ىتيبب سحا ةرم لوآلو . . ىتيب ىف ىتدئام ىلع لجر
 .. ةجوز ىنا مهملا .. ؟ مهي ال ؟ نم ةجوز . . ةجوز ىنا

 .. موي لك تيبلا ىف هءادغ لوانتي ميهاربا حبصاو

 نسضرعي ملغ » اخابط ديرأ ىجوزل تلق ٠. اخابط ترجأتساو

 اربا ذاتسالا عم تقسنا ىنا .٠ كل لوقا نال ىل ةجاح الو
 هتك مل'ننكلو ..: ةمهح ةجور م .قيرطلا رخآا ىلإ
 1 ىتيب :+ تيبلا يف هءادغ لواتتب لجر هنا هيف هتببحأ ام

 [نولاص ىف ميعا عم ةسلاج تنك نا اموي ثدح .. مث

 ةيكو .. ناتثمطاو ءوده ىف ثداحتن .. ءادغلا انلوانت دعب تينا
 ارم ثدحي ملو .. ليللا فصتنم دعب الا دوعي ال ىجوزو نئثمطن ال
 د ةدقؤم قلك نأ

 ًاتعبس  رهظلا دعب ةثلاثلا ةعاسلا تناكو  ةاجف .. نكلو
 .٠. ىجوز هنا . . لفقلا ىف رودي حاتفملا توص

 ++ فرصتلا ىلع ىتعاجشو « ىئاكذ ىنناعا فيك ىردا الو
 اتعره مث .. نم جرخبل خبطملا باب ىلا اعفد ميهاربا تعقد ىنكاو

 اهترتس علخ دق ناك ميهاربا نكلو . . بابلا دنع ىجوز لابقتسال
 نعقملا ىلع اهقوف تسلجف .. بادلا راوجب ىذلا دعتملا ىلع اهكرتو

 ! ىقيششع ةرتس قوف .. ةسلاج اناو « ىجوز تابقتساو « ةغرسب
 نقمدرا تنك اهنرو

 ٠ جدهتي ىردص ناك امير ٠ . ىنيع ىق ت ىشومر تناك امبر

 فخ

 ىلع هكرتو هشوبرظ غلخ مث : امستبم ىنحفاص ىجوز ل
 رادا مث .. هيلع سلجا ىذلا دمتملا قوف بابلل رواجملا بح-.!١

 : لوقي وهو .. مونلا ةفرغ ىلا لخدو »

 .٠ حبصلا لزان اناو ىتعاتب ةظفحملا تيسن انأ

 ةرتس قوق نم تق مث « مونلا ةفرغ لخد نأ ىلا ترظتناو
 ميهاربا ذاتسالا ىلا اهليحت نا ةيداخلا ةميغن ترماو ؛ ىقيند

 ٠٠ خبطملا ملس لفسا ىف رظنزلا

 ٠٠ مونلا ةفرغ ىلا ؛ ىجوز ءارو تيرج مث

 جورخلاب مهو . , نيتملك ىعم لذادت مث ؛ ةظفحملا ىجوز ذخاو
 ىفتخا دقل . ١ هشوبرط نع ثحب بابلا دنعو :. ىداذلا ىلا ادن

 هم سشويرطلا
 اهكابثرا ىف تنظو « ةميعن تأطخا دقل .. ثدح ام تكرداو

 رتسلا عم هيلا هقليحف + ميهاربا ذاتسالا ىثوبرط دلا

 ٠٠ تكبتراو

 ةشقعر ىفو ؛ ىتيع ىف احضاو اذب دق كانترالا نا كش الو
 ىوف نم طقست مل ةماستبالا نكلو . . ىتاسل ةمثعلو ؛ ىد_+

 م“ ٠٠ ملكتي نأ نود .٠ اليوط ىلا رظني للظ .. ىجوز ىتقن
 ٠٠١ ىرمع مايا سعتأ تيضقو .. ! جرخ

 ىبلقو ؛« ىجوز راظننا ىف تيقب .. اهتليل تيدلا نم جرخا ملو

 نكمي عافد نع اثحب طشني ىئاكذو ؛ ىنعفصي هنأك ىعولض برس
 ىجوز داعو . ٠ ىثوبرطلا ةياكح ىف ىجوز ىنحتاف اذا هل هيورا ن
 مدن اناقة دهؤت نك

 : هثداعك ىعم ثدحتي ذخا امنا . . شوبرطلا نع ائبش ركذي ملو

 ىلا .. هتداع نم ةقر رثكاو 6 "ىلع الابقا رثكا اهتليل ناك اهنرو

 ان



 ىشوبرطلا ةباكخ ىق انا هتحتاف
 ,رالا تحت هاثدجوو بجشملا ىلع

 نا لبقو ؛ ىلاتلا مويلا حابص ٠ امابتها ىجور دبي ملو
 : امساب لاقو < ةقر ىف ىفتك نم ىنكسياو « ىلا رادنسا ؛ جرخب

 أنا تزكتنا ىلصا .. وزوز آي هدراهنلا انه ىدفتاح انآ -
 ! خابط اندنع

 .. بيهللاب ناجضي ىتنجوب ترعشو .. سلق قئفخو
 .. جرخي نآ لبق ىنيبج ىف ىنلبقو
 ةءادغ لوانتيل داعو !! هتتبحاو
 نآلا تفرع دقل .. هتيب ىف .. ىعم هءادغ لوانتي موي لك

 !! هتببحأو . . هتجوز انا .. انأ نم ةحور

 نم عقو دق ناك هنا هل تلقو . .

 نراذ

 قيربلااذه

 >1 فهم اتم 1 [ئوصا
 هل نسيل .. حوسمملا نشرقلاك ؛ ىداع مسا ىرت ايك وهو

 درجم هنآ .٠ كازازئمسشا ىتح ربثي الو * كهابتا ربثي الو ؛ ن

 ! مالسلاو 6 مسا . ءامسالا نييالم نم مشا

 ايع ىل .. ىداع لكش درج» . . اضيا ىلكشو

 داكت ال كناف ؛ ىب تررم اذا كلذ مغرو . . ءىش ىفصقنيال . . منو

 تسلف .. اذوجوم تسلا ىنأك +. لكش ىِل سيل نأك .. ىن'

 اريك نبيل ىقنأو .٠ .ىميمق نم "ىلع قفشتو فتت ىتح اهب“

 تسلو .. ”ىلع كحضتو فقث ىتخ + وشتايانلا فئاك ايوتامو

 بجعتو ؛ ىتماسوي كينيع عتمتو فقت ىتح « امنيسلا موجنك ام

 نييالم نم مقر درجم . . لع دخ ادركم ىلا 25 لش للم ن4

 + فئاو ؛

 +. كراقتحا ريثت الو ؛ كباجعا ربثت ال . , ك

 نرالطيا# ديف ئافدصا مم كاسلج ذاق ادبا ائيث كيف رب

 مهنع ثبغ اذاو . افيخس تسلو : لظلا ليقث تسلف

 ًاثذحم تسسلو ؛ مدلا فيفخ تسلف : ىنع نولاسي الو ىثنوذقتكي

 اوسخي ىتج « اًثِل
 ىفو .. ايبغ ثسلو « ءاكذلا عمال تسل .. اضيا .٠ ىئاكذو

 لالا نئالمز نيب ىبفرت نكي مل ةساردلا لحارم عيم“
 ريثا ال ثيح اهئاذ ىئاكم نا .. ربخالا ىبيترت نكي .!

 بيترت ىف ؛ رشغ عساتلا وا + رشع نماثلا وا « رشع عباسلا

 مالسلاو ادخاو تنك اهتيوه ىتلا باعلألا ىف ىتحر .. نيحجالا

 .. ادبآ

 دحآ

 اقرا



 ىق ةركلا قيرف ىلا مضنا تنكو « مدقلا مرك بعلا نأ بحأ تنك . .
 مل امك ؛ ىمرملا تبصا نا ةرم ثدحي مل نكلو ؛ اهلخدأ ةسردم لك
 6 روهمجلا ىل ققص نا ثدحي مل نكلو بعللا ىف تاظخا نأ ثدحي
 .. ىل رفضويأ

 ىنربتعت نأ الو الضاف ىنربتعت نأ عيطقست ال كنا . . ىقالخاو
 اتانبلا لزاغاو . . ركسا ال ىثكلو ؛ رمخلا برشا ىنا ... الفاس
 ١ ى:... .نويلا للا ال قتعلو

 رنا ادع دعب قفصو ٠+ اَديَِج ىسنت فرعا ىثا .> انآ قره اذه

 ىعم تربكو .. ىرغص نم مسرلا تيوه دقو -. ماسر
 رظنتو ... الثم ةرجش مسرا تنك .. اريثك مسرا تنكو .. ىتياوه
 عورفلا .. صقان ءىش اهيف سيل .. ةرجش اهنا فرعتف اهيلا

 نينه ص نم اهَغ [م لكي ةجرو ةحرو ةموسرب اهقازواوا 2:ةلباغتج
 امي رهبي دحا نكي ملف كلذ معرو .. أطخ اهيف سيل ناولألاو ..
 ىقبتو ؛ عيجشت ةملكو + ةريغص ةماستباب نوفتكي اوناك .. همسرأ
 ٠ :راهبنا الؤة قعد اهيف سبأ 4 ةافطم مهتويع

 زيمتي ىثلا' ةعمللا هاذه ىتصقني ٠ . ىتصقتي ام فرت تنكو
 ىف ىرسيو نانفلا سفن نم قلطني ىذلا قيربلا اذه . . نونانفلا اهب
 نم ادحاو نوكال قيربلا اذه ىتصقني ناك .. ةاشرفلاب ةكسمملا ها
 ن1 فيسوي 2: يلا ظفور ب5 ىلجتا لكيم, نيتاقفلا رابغ
 , . بطق لامج . . ديعس ذومدم

 .. قيربلا اذه نع اثحب اهلك ىتايح ىضقا لآ تررقو
 مهنال « اهتبلط نيب ىنولبقو .. . ةليمجلا نونفلا ةيلكب تقحتلاو

 .. مهباجعا ترثا ىنال ال .. ىنوضفري نأ اوهيطتسي مل
 ولغت ىتلا ةقشلا ىف اهتلئاع عم ةينس تنكس تقولا اذه ىفو

 اهيلع ودبي .. اهميلعت مثت مل ةاتف .. ىولعلا رودلا ىف انتقش

 اف

 7 ++ عمال ىقأب ىلعلقي نا

 لوأل ىتاحول تارو . . ىتخا ةرايزل ائيلغ ددرتت تادبو -. ءابغ

 : حيصت اهب اذاف

 ! نكفذم تنا . . سابع اي ىوق هولح هللا ب

 .٠ اهيارب عئتقا ملو .. اهءايغ تحملو .. اهيجو ىف ترظنو

 تراثا اهتحيص ناف كلذ مغرو .. ةلهاج اهلمل .. ةتئانم اهنع

 عطتسي مل رورغ .. ليئضلا تفاخلا رورغلا نم اعون ةرم لوأل

 مسرال تيبلا ىلا دوعاو : موي لك ةيلكلا ىلا بهذا تحبصاو
 .٠ همسرأ امب اهباجعا ىدبت . . ةلهاجلا . . ةيبغلا ةينس كرتاو .

 ءىش لك فرعا ثحبصا .. ىسوردب اريبك امامتها تيبتهاو

 اهيف ذجت نا نكميال « تاحول مسرا تحبصأو .. مسرلانوتخ نء

 نكي ملف كلذ مغرو .. كينكتلاو .. ةينفلا ةيحاثلا نم ادحاو الخ

 أدقث ريثت ى +. :ىئالمز وآ ىتذتاسا باجعا ريكت ةدحاو ةحول اه
 ةحيصلا هذه مهنم دحاو نم عمسأ مل .٠ هب ئتويجاوي نا نعي

 عيجسشت ةملكو © ةريغض ةئاسفبا طقف ٠ ةيتس نم اهعمسا ىتلا

 .٠ راهبلا الو ةثهد اهيف سيل ةأفطم نويع

 ينلأست الو . + ةيلكلا ىف ىتليمز غ نسوس تببحأ مث .. مث

 اهنآل امير © اهبحأ موي ةتناذ ىسقت  ثدجو دقل .. اهتيبحأ فيك

 اهبرو ٠ ىرخأ ةاتف ىا نم هدجا مل ام ماهتهالا نم ىوحن تدب
 فهرلا اهساسحاو « اهتقر نم عبتت « ةلماجم درجم اهءامتها رات

 .٠ اهبحا ىسفن تكرتو .. ىناماجت اهنا اهتقو رعشأ مل ىنكاو , ٠

 اناسنا نؤكا :نآ .كشو ىلع ىنأ ىلا ليخو .: بّحلاب ثيضننا ,

 سيساحاو فطاوع ىردص ىق نأ .. اياه اًثاسنا .. اذيدح

 فطاوعلا هذه لعلو .. لبق نم ىردص ىف نكت مل « ةينغ ةرخل

 ثلا ةحوللا مسرا نأ عيطتساف ىئاشرف ىف ىرست سيساحالا و
 ىئتاشرف ىف ىرست سيساحالا و
 .. ةقهدلاو ةرهنلا ريثت ىتلا ةحوللا . . اهرلذ::

 انفو



 مث .. رجفلا ىتخ ىتاحول ماما فقا .. اريثك متنرا تحبصاو
 نسوس ىرتو .. اديدج اًئيش هتمسر اميق دجآ الف 6 ديعب نم رانا
 اهينيع ىق دج ال مث ؛ ىل ةلماجم اهبر ؛ اليوط اهماما فقتو ةحوللا
 ةريغص ةماستباو ؛ « ناتافطم نانيع . . ةقهدلاو راهبنالا نمةئيدق

 9 .. عيجشت ةملكو

 ٠٠ ىتاحول ماما ةثهدلا نم حيصت ىتلا ىه : ةينس طقف

 ةأجتو .. موهولا ىبح ىف ىشيعا اناؤ .. روهسش ترمو
 فوعرلا دبع بحت نسوس نا . لبق نم هظحلا مل ائيسش تفشتكا
 انأو ؛ هبحت اهنا نوفرعي ةبلطلا لك .. مسرلا ىف ةيلكلا ةبلط هما
 هنأل .. ةبلطلا عملا هنأل .. هبحت اذال تفرعو .. تفرع نم رخآ

 تايلكلا تانب بحت امكو .. هثاحول ىلع نسكعنب قيرب وذ نإ
 مارغ ىف نعقي انتيلك ىف تانبلا نام : ةضايرلا لاطبا ىرخالا
 .., نقلا لاطبأ

 ىتبحت نأ تدرا اذا © نفلا ىف الطب نؤكا نا بجي ناكو
 .٠ نسوا

 حبصا فيك فشتكال فوعرلا دبع تاحول مام فقأ تادبو
 ربمشا نا عيطتسا ىنا .. ةينفلا ءاطخآلاب ةئيلب هتاحول نآ .٠ الط»
 قبربلا ناف كلذ معرو . . ءاطخا ةرشع نم رثكأ ىلا ةحول لك ىف
 هذه ددجلل تح ؛ هناطخلا ىلع نخلم هئايشازل نك قلطشي ىذلا
 لوصألاب ديقتلا نم 0 ىفعي قيربلا نأ .. ةدمعثم ءاطخألا

 .. قيربلا نم ناتفلا ىفعت ال ةينفلا 8 نكلو .. ةيذئلا

 ىلع ارجتا نا تاع .. فوعرلا دبع دلقا نا تلواحو
 ةيرقبع ذحمت ىتلا ىه ةارجلا هذه تناك اميرف .. ةينفلا لوسالا
 قدصت له .. عطتسا مل ىنكلو . ٠ قيربلا هنم قلطني ىتح نانفلا
 تدجو دقل . مسرأ انأو ادحاو اينف أطّخ ءىطخا نا عطتسا مل ىنا

 قريت

 عيطتسا ال اتيجس .. ةينفلا لوصالا نابضق نيب انيدس ىسن
 +. قيرب الب ىتاخول تلظو . . كاكغلا

 اههو اجوزت .. ةفوعرلا دبع نم نسوس تجوزت مث .. مث
 بجي ناك .. ةبدنملا ليتحا ملو .. ةيلكلا ةءلط نمض نالازي

 ٠ عايسضلاو سايلا ةيواه نم ىسفن ذقنأ ىتح اًئيسشث لعفا ن

 لقألا ىلع اهنا. . ةينس جوزتا .٠ رخآلا اتا جوزتا ال اذامل
 ناك ول ىتح .. ىئاحول ماما حيصت اهنا .. ايرقبع انانغ ىئربتع

 ن' تاحيصلا هذهب تعطتسا اميرف 6 قافث وا ءابغ درجم اهحايس
 : , لوصولل ىتلواحب ىف رمتساو .. 0 ىدفنم ىتقث ديمتسا

 .٠ قياضتا ملو : اهجاوزب حرفا مل . . 0 ةجوراو

 ىف ىهو اهل ةروص تيسر ؛ انجاوز نم لوألا عوبسالا ىف
 ؛ تءاجو . . اهتاحيص عمسأل اهتي اهتممتا ن نا

 : ابجاو ىدؤت اهنأك تلاق ؛ ةحوللا ىف نعمتت نا لبت

 ٠٠ هدراهتلا هيا خبطت ؛ ىل لوق +. ىنابع اي ىوق هولح

 راهبنا الو ةشهد ال ., ناتآفطم اهانيع . . اهينيع ىف ترلنو

 ٠٠١ ىتاحول ىنا نورظني نيذلا ىناثلا لك نويعك

 ار ىلع طقست ةيجوزلا ىتايلوئسم تادبو ٠ . تلمحتو
0 

 بيبطلا ىلا بهذت نا ديرت ةينسو . بات ةةينيدو زاجلا روباو

 اناو .٠ و .. ىرخا ةمداخ ديرت ةينسو +. تجرخ ةمداخلاو

 لوصألا .. لوصألا لجر انا ؛. ىتايلوئسمب لخآ نا. يخل 0
 .. ةيجوزلا ةايحلا لوصاو 4 ةينفلا

 ةيلاملا ىئابعا تدادزاو ١.. ىنف ةلوازم نع قيضي ىثقو ادبو

 .٠ انينكي ىدلاو نع هتثرو ىذلا ليلقلا لخدلا دعي مل ىتح .

 عيبا ال ىلا تفشتكا . . هقرعت نكت مل اًئيش ةينس تفشتكا مث
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 ىفتكت دعت ملف .. اهيرتكي دحا ال حصالا ىلع وا .. ىتاحول ٠
 : خرصت تحبصا ٠ . مسرأ ىنارت امدنع ىلايهاب

 بسكت هلغق ىلع كل رودت غورت ام 6 هذ مهلا لدب اند

 .. كنبا مهيب ىبرتو .. شيع مهيب لكات ؛ نيشرق امام
 نع تعطقناف . . ةيبرال نيشرق ىلا ةجاح ىن العف ىنبا ناكأو

 .. لمع نع ىسفتل ثحبا تادبو .. ةيئدلا
 نود مهب رمت نيذلا جاوزالا نييالم نم دحاو نآلا انا .٠ نآلاو

 .+ قالوا 'ةعبراا يدنعو '. ما ماقرالا نم. مقر ةرجم +. مهل هبثتف نأ
 ٠. ىربكلا زباخملا ةكرش ىف تاباسح بتاك اناو

 آهنا .. تيبلا ىف مسرلا "ىلع تمرح ةينس نا .. مسرلاو
 ىتآ نيا نم مث .. تاحوللاب ةقيضلا تارجخلا 7 نأ قيطق ال
 ضعب مسرا ىليغ تاقوا ىف ىنكلو .. تاودالاو ناولألا نمثد
 لوصالا لك اهيف لماكتت موسر اهنا . . صاصرلا ملقلاب موسرلا
 ٠.٠ قيرب الو ةينغلا

 ةيناثلا ىف نآلا وهو . . مسرلا ىوهي نيسح ىنبا نا . ٠ ىردتأ
 نوكيس هنا قثاو ىنا .٠ اريبك اناذف نوكيسو .. هرمع نم ةرشع
 هموسر ىف نا +. ةينفلا لوصالاب ديقتي ال هنا .. ازيبك انانف

 .. قيرب أاهنف.. . نكلو . . ءاطخألا تارشع
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 تحلا ريف ءىش

 ةرهاقلا ىلا تئج امدنعو ... ةيقرش :. « ريبك وبا » نم انا

 ! تائبلا .. ىلاب لغشي ام مها ناك ةعماجلاب قحتلا

 نم بيرغ عونك ىلايخ ىف نمستري ةعماجلا تانب ناك

 يتخأك ةدحاو نهيف سيلو : ٠ اتدلب تانبك اتانب سيل .  تاقولخلا

 دوويلوه موجن ىلا برقا  ىلايخ ىف - نهنكلو .. ىمع ةئباك

 نفرصتيو ؛ ىتغل تسبل ةغل نملكتيو < ديعي ملاع ىف ندعي . .

 اناو ىبايششب تسسحا ذئمو .. ىسار رعمش اهل رثم تاق
 ةعماجلا تانب نم تنب بحب ملحا اتاو « ةيوناثلا ةسردلا ىف بلال

 ٠٠ ةمومحم امالخأ تناك اهنكلو . . بحلاب ملحأ نكا مل .. ال .

 تبعلا ةنسلا اهيف قلطنتو + ةقعارملا تالايخب جضن .. ءارمد

 ٠ ةدلبلا ىف ىتايح ىلع هضرفت ىذلا فينعلا

 نونجملاك اناو ؛ ةعياجلا ىلا ىباهذ تقبس ىتلا ىلايللا تيضقو

 *ريرعشت ىنباتئتو .. تانبلا نيب اناو ةريثك اروص ىسفنل مسرأ . .

 هوي حابص ىفو .. نهيلا ثدحتاو نههجاوا ىسفن روصتا اناو

 رايتخا ىف رئاح اناو ةليوط تاعاس تيضق « ةساردلا حاتندا

 .٠ ازوبم ودبا له .. اكحاض ودبا له . . اهب ودبا ىتلا ةروصلا

 بهذا مآ « ةرهاتلا دالوا لعفي امك نولطنبلاو صيبقلاب بهذا لهو
 4 .. ةلماك ةلح ايدتر.

 ىهجوو ٠. ةديدجلا ىتلح .. ةلماكلا ىثلح ايدترم تبهذو

 ةعباجلا تائب ىلع ىانيع ثطقسو .. زيوبتلاو ماستبالا نيب رئاح

6 



 رمي ناتسف ىأ ىرا تنك + . تانبلا ىوسس ر' مل لب .. ةرم لوأل
 دعب ىلع فقي ىذلا بلاطلا ىليمز ىرا الو ؛ رتم ةئامثالث دعب ىلع
 .٠.٠ نيرب+ث

 تانبلا ىلا بذجتم ىئاسحا لك .. ىتيع ءارو ىبلقو ىلقعو
 . تكبترا .. نهنم ةدحاو ىلا وا نهبلا ثدحتا فيك نكلو' ..
 .. ىتعاجش ىتثناخ

 مايألا ترمو . . ثانبلا نم ةدحاو ىلا ىسفن مدقأ نأ عطتسا مل
 هدسحأو امهبقرا ديعب نم تفقو ؛ اثنب ثداحي ابلاط تيأر املكو
 الاو .. همع ةنبا وأ .. هتخا اهنا دبال * ئسفنل لوقا مث .. اهياع
 ىسفن عدخا تنكو .. ةطاسبلا هذهب اهثداخيو فقي نأ ىلع ارجت امل
 تم الاو ؛ ىسفن عادخ ىلا ارطضم تنك ىنكلو ... مالكلا ادمد
 ثداحا نأ نود ماعلا ىضقنا ول هنأ ادكأتي تنك ىنا لب .. اذهك
 !! رحتنأسف : ةعماجلا تاثب نم اثتب

 .يذنع + جردملا نم تتنك موي ىفو 2+ عيباسا ترمو
 ةطظاسب ىف تلاقو ؛ داعس ىتم تبرتشا

 ؟ ةرضاحملا تبتك تنا -
 ىرا دعا مل ىتح ؛« ىنيع قوف ىشومر تشعتراو . . تكبتراو

 : مصا ىناك تلقو .. !زوزهم الايخالا داعس نسب
 19 معلا

 : تلاق

 ةرضاحملا اهنم لقنا كتسارك ىنيدت حمست كلوقاب

 * اكابترا دادزا اناو تلثو

 .. مدنفا اي ىلضفتا

 ديب ىنم اهنذخاو ؛ ةضشعترم ديب تارضاحملا ةسارك اهتلوانو
 * سيموت ىهو م ةتباثأ

 .٠ ىسرم سا

 اك

 نمو + ةساركلا "ىلا ديغتل ىلاتلا مويلا ىف تءاجو ؛ تدعتباو

 - ٠ ىوق ولخ كطخ تنا هذ
 *٠ موي لك ىئثداحتو فثت تحبصا .. ”ىلا ثدحتت تفقوو

 ٠.١ مالا ادبم ىف اهتارج نم بجحتا تنكو .. ةبلطلا لك ,

ثم لبقي ىعماجلا طسولا نأ ىسفن تعنقا ليلق دعب
 هذه ل

لو خا اهل سيل نأ ىلإ تثنآمطا نأ دعب اصوصخ . . اب
 بيرق ا

 ' ٠ ىثبحت اهنا دبال . . راهن ليل داعم ىف ركفأ تبادو . . ةبلطلا نر

 .٠ بحلا تاسمل لدابتن ملو .. بحلا ىف ثدحتت مل اننأ مدد.

 .. بحلا ره عفادلا ناك اذا الا ”ىلا ثدحتلا ىلا اي
 اه ند
 اذصلا
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نيب موقت نا نكي ةقادص كانه سيل ال
 ةاتفو ىتف 

 ٠.٠ ءىكث ال وأ بح ايا

 ؟ بحلا ىتخراطم ىف ذاعس ادبت مل اذا نكلو

عب اهفرعا مل بحلا ىف ديلاقت ةعماجلل لعل .. ىردا ال
 ٠١ د

 ةعماجلا باب ىلا اًنلصو ىتح ثدحتت داعس غم. ترس موي ىفو
 اهنا كقالف . . فارصنالا ىن ىننذأتست نأ ارظتنب تفكوو .

 + .٠ياراسسلا نم ٠ ةعماجلا جراخ اعم نيرئاس لظن نا ديرت

 : ىنتلاسو © ةشهد ىف ىلا ترظن اهنكلو
 هرم شثم تنا

 : ارئاح اههجو ىلا رظنأ اناو تلق
1 

 :* تلاق

 5 نيف نكاسب تنا -

 : تلقا
 .٠ ةزيجلا ىف

 انكر



 : مستقبت ىهو تلاق
 . . ىربوكلا ةياغل اياغم ىشما لاعت بيط

 ادحا لعل .. عرامشلا ىف اهعم ربسا فيك .. ىلك تشعتراو
 . اننوبرضيو انلوح نوعمجتي ىسانلا لعل .. اناري اهتلئاش 3

 ترسو هللاب تنعتسا ٠ فوط نم نتلاخي امج اهل جيشا ماو
 دحا ىنمجاهي نا ارظتنم ةوطخ لد ىف ىلوح تئلتأ اناو ؛

 ىنلاست ىهو .. ىيبالتب كسميو اهبراتا
 ؟ هيا ىلغ صبتب ..:كلاجدح
 * شعترت ىتماستباو اهتبجاو

 .. ىبحاض دحاو ىلع روداب ىلصا .. هجاح الو
 ىف ريست امدنع بيجع روعش هنا .. اهعم ارئاس تللظو

 .. وهز هيفو .. فوخ هيف روعش .. ةاتف عم ةرم لوأل عراشلا
 نكا مل روعش ... ةقثلاو ةلوجرلاب سساسحا هيفو . ١ كابترا هبفو

  راوش ىف اهعم ريسأ تنك ىتلا ةديخولا ىثنألا نا . ١ هتفرغ
 ! . ةسوماجلا ىه « انتدلد

 .. تنئاتسا ىذلا انآ .. تنذاتساو .. ىربوكلا انلصوو
 نم 'ةتيدع تاغ 4. اوهزلا نمي نيطآ اذلكأ ناو: ىقيب. ىلا تدعو

 ىف داعس عم ريسأ نا كلذ دعب تدوعتو .. ةئيرج ةرماغم
 ىل حمست تناك ةدعابتم مايآ ىف نكلو .. امئاد سيل . . عرامشلا
 .. اهتبحاصمب اهلالخ

 مويلا ىفو . . تارضاخملا ةسارك ىنم تضرتقا دق تناك . . مث

 ىتح انرس مث ؛ ىربوكلا انيدعت ىتح انرسو ايوس انجرخ ىلاتلا
 اجف ىل تلاقو « لبنملا ىلا انلمدو

 كتعاتب هساركلا دخات ناشلع تيبلا اياعم لاعت
 .. تكس ىنكلو .. ابجعتم اهيلا ترظنو
 . اهتيب هيف عقي ىذلا ريغصلا عراشلا ىلا انلصوو

 .. عراسشلا لوا دن

 "4غ

 * ةشهد ىف ىل تلاقو
 5 هيل تفقو
 : تلق
 .. انه ىكانتساح -

 : تلاق

 ! ثيبلا اياعم لاعن .. الا

 * تلق
 8 نكمم سم ,. ىازا ىكاسم ىجآ

 : تلات
 ! هاعب دعقتو هج هنامز ايوخأ ... هيل نكمم ىشم

 : تلق
 ! نشيئفرعي أم وه سير
 * تلاخ

 .. كفرعي .. هلامو

 : تلق
 5 هيا هل ىلوقثاح .. ىازا ىنفرعي

 : تلات
 ىف ىليمز كناو « ىرابلا دبع سابع كمسا نا هل لوقااح

 ٠٠١ ىتاوخا اي مالك همسا هد هأب
 1 كحضت داكتو ؛ ىدي نم ىندشت ىهو تلاق
 «"ت نس لمت ب
 قدي ىبلقو .. اهعي ترسو

 .و ٠١ ملسلا ىغ اندعصو « ثيبلا
 ثحمسو .. لوقعم .. ةعياجلا ىف اهثذاحاو فقا

 -- ٠٠ سشعترا ىلكو

 ىسار ىف رودت ةداح ة

 انكر



 ىل حمست نأ اما .. هضرب لوقعم .. عراشلا ىف اهعم ريسإ نأ .
 < الوقعم نيل !ذهه م  اهتبب لخفأ
 طقضتل اهدي ديت ىعو اهخملاو ؛ ةققلا باب ىلا لصن اندك امو

 ىل ربدت تناك امبر , . بيرغ رطاخ ىنهذ ىلا زفق ىتح ؛ سرجلا
 ىننومهتيو "ىلع نوبلاكتي اهلهأب تئجوف تلخد اذا ابر .. ةرماؤم
 .. اهيلع ىتارق دقعيل نوذأملا نوعدتسي مث اهفرش ىلع ءادتعالاب
 ! ءىش يأ امير ء. امد

 - ازفت ملسلا طبها مث ؛ اهل ريدتسا ىنتدجو .. ىنم ىعو البو
 ىلا تاصو ىتخ ىرجا لظاو ١.. ىرجاو « عراشلا ىلا جرخا م“
 ٠.١ سابع ىريوك

 واع داع لج

 .. ةعماجلاب ىتاحتلا نم لوألا ىسارذلا ماعلا ىف اذه ىل ثدح
 . . ةقادصلا تفشتكا .  ىلابب رطخي نكي مل اًئيش فشتكا تادب مث

 اًثدلي ىف هب فرتعن ال ءىش .. تابلاطلاو ةبلطلا نيب ةقادص
 +. ريبك ونأ

 نهتويب ىلع دذرتا « تاليمزلا نب ريتك نآلا ىئاقدصا نيبو
 . . نهتالئاع فرعاو

 .. ريبك وبأ انتدلب ىف سيل .. نكلو'

 امل

 ىليمز جوزتأ نل

 .. ىل ثدح ىذلا اذه « بيرغ ءىق

 ىدحا ىف لمعلاب ثقحتلاو « ةراجتلا ةيلك ىف تجرخت دقلا

 بتكم ىلع نسلجا ىسفن تدجوو .+ ثاياسحلا مسق .. تاسسؤملا

 هنهرب ترعشو .. نابش .. ءالمز ةعبرأ عم ىنعمجت ةفرغ ىل

 نيب سولجلا ةيعر ٠.. لمعلاب ىتاحتلا نم ىلوالا مايالا ىف ةبيرغ
 'دحأو ةفرغ ىف... مويلا ىم تاعاس ىنامث © نابش ةعمر'

 ةعماجلا ىف ىمايأ ىضقأ تنك دقف . يهرلا هذه رس ردأ ماو
 د# نابشلاب طالتخالا ةبهر نأ دقتعا تنكو .. نابشلا تارشع نيب

 تارشعب طالتخالا نأ ودبي نكلو .. تاوئسلا هذه لالخ ىنتلياز

 ىف طالتخالاو . . طقف ةعبرأب طالتخالا نم ةروطخ لقا ؛ نابشلا

 ىف طالثخالا نم ةروطخ لقا ؛ ةعماجلا تاعاقك محدزم حيسف ناك

 نم دحاو ىف ىنيع زكرا نا غيطتسا ال اناو ةريثك مايا ترمو

 نم جرخي هنكلو « هتداعك قاطني نا عيطتسي ال ىتوصو ٠. ىئالمز

 ٠ . ةعماجلا تائب نم تسل ىناك « ابذهم ؛ الوجخ ؛ اتفاخ ىتفش نيب

 ىئاذحو ىبوث ىقتناو .٠ كابتزا هبوشي باسخب اهلك ىئاكرحو

 ىثا ركنا الو ! ىفافز لفح ىلا ةبهاذ ىنأك ؛ حابص لك : ىدي ةبيقحو

 ىقتلا نأب ؛ ملح ىندواري ناك ةسسؤملا ىف ىلمع ملستأ نا لبق

 ! هجوزتاو . . هبحا « ءالمزلا نم دحاوب
 نيب ةقيضلا ةفةلا ىف تسلج نا دعب ىندواري ملحلا اذه للظو
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 -. ةرباع تاملك لالخ نمو .. ةعرسبو .. ةعبرالا ءالمزلا
 : ليعلا تارتف ىف تادبو . . بازع . . ةعبرالا فرعأ نا تعطتسا
 .. هبحأ مهنم نم © ىسفن لآسأو « مهنم لك ىلا رظنلا سئتخا

 ! هجؤرتاو
 ةتايح ىف ارتتسم ودبي ىذلا ؛ كحاضلا بالا .. لداع

 نيب نم ةماستبالا بذجي نا امناد عيطتسي ىذلاو ... ةصاخلا
 .. ةريبك ةكحض ىلا اهلوحيو * كيتقسش

 ادبيو « ىتيب » هنأ هيلع ودبي ىذلا « نيمسلا .. دومحم وأ
 .. ءادقلا ماغط نم همأ هل هتدعا ام فصوب حابص لك هثيدح

 عفري مث 6 دهنتيو ىلا رظني ىذلا ؛ ىفطاعلا بامشلا وأ
 ةصق رخآ نع انثدحي مث ٠. ءاضفقلا ىف هينيعب ميهيو هسارب

 .. اهبتكي نأ لواحي ةصق رخآو ؛ اهارق
 دوعك . ليوط -: مزاللا نم رثكا عيفر' هنا .. ميهاربا وا

 هليع ىلع لبقي .. ايئاذ داج .. امئاد تباصضو .. بصتلا
 مث ناتليمجلا هانيع رهفكتو « هيبجاح دقعي .. ةفسلف باتك ىف

 ؟ نيتملك ىوس هنم عمسأ ال دقو .. هلك مويلا ىضقي ٠ ملكتي ال

 . . ةعبرالا ءالؤه نيب ىرطاخ لقنا اناو اهتيضق ةريثك مايأ
 كرحتا تاذبو . . اعلعلم . . هتداعك قلطني ىتوص ادب ائيشف ائيش
 دداو هيفوبلا نم بلطاو « بتكملا ةفاح ىلع ىتبكر دنساو .. ةيرمس
 لك ٠ . ءىش لك ليشت اننيب ثيداحالا تادب مث . .ل وف ستيودنإس
 مهتم الكو « بحي مهنم الك نأ تفرع .. ةبذهملا رارسألا . . انرارسا
 ملو .٠ ائيش هنع فرعأ ملف .. ميهاربا ادع .. جاوزلا ىف ركفيال

 ادب .٠ رخبتي ىندواري ناك ىذلا ملحلا ادب .. اضيا مايالا عمو
 وحن ىروعش ىلا برقا روعش .. ءالمزلا ءالؤهب ىنعمجي روع
 - . جاوزلا وأ بحلا ىف ركفا دعا مث ىنا اذه ىنعم سيلو . . ىخأ

 ايل

 قلخي ىذلا ام ! ىناوخا مهنا .. ىئالمز نع ىريكفنب تدعتبا ىنكلو
 + ةليوط ةدم ام صخش ىلع دوعتاا .. دوعتلا هنا ؟ ةوخالا روع
 ساسخالا ىلع ىختي دؤعتلا اذه نا .. كل اخا هّئم لعجتل « ةيفاك
 .. ىل ثدح ام اذهو .. تخالاو خالا نيب سنجلاب

 ادم رثكا : مهبلا ثدحتاو مهارا ىث! ٠ ٠ ىئالمز ىلع تدوعت دقل

 ىلع لمعلا ىف مهارا ىنا مث . . هيلا ثدحتا امم رثكأو : ىخا ىر؟

 ٠ هريرس ىف مئان وهو وا ؛ اماجيبلا ىف ىخأ ىرأ ىنأك + مهتقيقح
 مهلدهبيو ٠ مهيف طخسشي تاباسحلا سيئر انديسو : مهارا ىن'
 لياعو مهارأو .. مهحرم ىقو : مهقيض ىف مهو مغاراو : ىمامأ
 .. نولمغي معو مهاراو . . رهش لك مهبساحي هيفوبلا

 ال .. لايخلل الاجم كرتي ال « ليوطلا طالتخالا اًده نا
 ىلع وه امك ال : ةارآ نأ بحا امك صخشلا ليختا نالإلاجم

 ةراثاي ادبي بحلا .. لايخلا ىلا ايئاذ ةجاح ىف بحلاو

 ةروص ةجيتن الآ « ةارماو .لجز نيب أشني ال بحلا .. لايخلا
 . . رخآلا لايخ ىغ امهثم لكل تمسترا

 .٠ هلمع ناكم ىف لجرلل اهليخت ىه ةارملا بح ريثي ام رثكأو

 همرتحيو « هؤالمز هبهري ؛ ابعتم + امزاح © اداج هروصتت اهنا

 اريبك اءزج نوكت ةروصلا هذه ؛ هحفاصي وهو هل فقيو ؛ هسيئر
 .٠ ةبحت ىذلا لجرلا نع ةارملا لايخ نم

 ىنأل .٠ ءالمزلا ءالؤه نع ائيش ليختا نا عيطتسا ال ىنكلو

 + نيمزاح الو ؛ مهلمع ىف نيداج اوسيل مهنأ ىراو .٠ ىنيعب مهارآ

 لمعلا نم برهتلا ىلع نولياحثي .. نوجرهم مهنا .. نيمرتحم الو

 ميهاربا ىتح .. ”ىفو مهيف طخشي مستقلا سيئر انديسو . ٠
 ١ لمعلإ نم برهلا ىلع لياحتلا ىف انثبخاو ؛ جرهم . . تماملا
 .. ةعبرألل اتخا ىسفن تدجو اذكهو ! هيف طخشي انديسو

 اذاو : ىتقانأب اريثك متفا دعا ملو .. ةوخاك مهلماعا تحبصاو

 كك

 ناكل



 ىخا ديب سحاآ + مهنم دحاو ىنخفاصي امذنعو .٠ ا ةيهاذ

 ثقولا ىقو . . ةرظنلا ىنكبرت الو .. ةسمللا ىنربثت ال .. ىدي ىف
 : ماتدصالاو ةوخالا سناسحا « ىوحت مهساسحاب سحا ثنكهسفن

 ب ةاتف وحن لاجرلا سايسحا ال
 قوريب مهنم الك ن ةاتفك ىلا جاتحي امم رثكا تخأك ىلا
 .. هرس ىلع ىتنمتأي مهنم الكو .. هرارسأ قدا .. هرارسا ىل
 دادزت اننيب ثيداحألاو .. ىب قثيو .. هتلكشا الح ىتم بلطيو

 ىناعملا نم نيعم عون نم لجخا دعا مل . . مايألا ب ىلع ةحارص
 . ىخا عم الا اهلدابتا نا عيطتسا ال ىنآ ١ تنك ؛ تاملكلاو
 .٠٠ لزغ ةملك رمت انايحأو ! الاجر انحبصا انلك انئاك

 © ةزي رول قا اةوضاب

 7.. كيار هيا ء. ىتعاتب تنئبلا تبس اثا .. ىعمسا ل

 1 ضعب بحت

 ؛ ةرم لاق قيفرو
 .. كيآر هيا .. ىتعاتي تنبلا .تبس انآ .. .ىعيسا

 ! اوس ةيصق بتكذ ىجينا

 .. كحضآو ؛ همسسا تنكو ٠> اريك رركي ناع لزَقَتلا ادْج
 اننايح تطلتخاو : امئادو ١ اريثك كحضت انك ..

 مهتويب ىلا ىنثوعديو .٠ ىقيب ىنا مهوعدا تنك
 موقن انايحاو ... ابذيسلا ىلا انايحا بهذنو :. مهتالئاع

 ! كحضتو .. ةرفاقلا جراخ تالحرب

 . ليعلا ءاهتنا دعب ميهاربا عم تجرخ موي ىفو . . نامأع رمو
 نع هجرخا نأ امئاد عيطتسا تنكو ؛ هتمس ىلع تدوعت دق تنكو

 هسفن نع اليوط ىنثدحيلو ٠ هرارسا ىل ىوربل تمصلا اذه
 ..: ةيايعو
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 : هيسود ىلع بكم هنأك ةداج ةتارظنو ؛ ميهاربا ىل لاقو

 5 سثيتروكلا ىلع هيوش ىشمتن ىجيت

 * تماص وهو ؛ لينلا ىثينروك ىلع اليوط انرسو .. تلبقو
 اهتعاس تسسحا .. عيطتسا الف هتمص نم هجرخا نأ لواحا انأو

 ةديدج ةمزا تناك امبر .. اهب حوبلا ىف ددرتيو
 هديب تسسحأو .... و... هينا عم اهئاد

 ب انرْيس افلا ىدي املا

 ٠ ىدي ثسم ىخا دي. ٠ ءىشأل

 ٠ اهيلع طغضو < هفك ىف ىدي ىلع نضبق مثا

 .. ئكا ديب ىف ئذي + ءىكأل

 نم رقم ت ١ امل ؛ ةظحللا كلت ىف ىدخ ىلع ىنلبق هنآ وك“
 لبا“ < يقوعدسا هد حابص لك ىدخ ىلع اهعبطي ىتلا ىخا ةلبق

 ىنلبقي مل ميهاربا نكلو
 ؟ةدخ ىف لاقو ؛ "ىلا رادتساو ةاجف فقو دقل

 ؟ زوجتن كيآر هيا .. لا
 !:ئيسر لكشف اهلات

 ! ناتداج هينيع نكلو .. حزمي هلعل : هيتيع ىف ترظنو
 قيضلاب ترعمشو,. . ةعيرس ةكرح ىف هنع تدعتبا اذا ىردا الو
 نأ عصيال + اقاش اثيك نلت شارع هنلك تزيتك م ديدنه قيس
 . بجآ ملو .. هتخاو الا نيب ثدحي

 : داج توص ىف ملكتي ميهاربا داعو
 . ركفاب انآو هنسس نم رثكأ ىل ىقب .. ريثك تركف انا

 .. هدك نم رتكأ ركفا نثردتا امو
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 ةغضيو ىديب كسمي وهو لوقي داع هنكلو . ٠ ملكتا نأ تلواحو
 : اهيلغ

 ءامز نم كبحاب . . لامآ أي كبحاب انأ
 ىانيعو هيلا ترظنو .. مطحت دق اليمج ائيش نأك ثسسحاو

 وه .. ليمجلا ءىشلا اذه مطحي ىذلا وه ةنا .. ىقبسُتأ نارفزت
 تبحسو .. ةوخاو ةقادص نم اننيب ام دسفي نأ لواحي ىذلا
 : مزح ىف تلقو « هدي نم ىدب

 . خاك كل هجاتحم انأو .. ميهاربا اي ايوخا ىز تنال
 .. تاوخا لضفن اننا لضفالاو

 - نادقعتي هابجاحو لاقو : مدص هناك ميعاربا "ىلا رظنو
 : نارهفكت هانيعو

 5 هيا كدصق
 : انريس ىق رمتسفل ريدتسا انآو تلق
 ! هذ عوضوملا ىشالب ىدصق -

 ” مد يع وو
 .. راوفيروا

 - ةعيرس تاوطخ ىف عراشلا ربعو + فيصرلا ىلع ىنكرتو
 .. ىفتخاو

 .. ءىش لك دسفا اذكه . . زازئمشا ىف هءارو ترظنو

 .. ةيناث دوعت نلو :؛ ةولحلا انتفادص دسفا اذكه

 ىف تلغشقناو : تيبلا ىلا تدع . . ثداحلا اذه اعيرس تيسنو
 .٠ انترايز ىف نك ىناللا ىتلاخ تانبو ىما عم ثيدحلا

 هتيركذت .. لمعلا ىلا باهذلل دعنسا اناو .. جابصلا ىفو

 ههجاوا نأ تررقو .. هل ىتهجاوم ىف ركفا تذخاو .. ميهاربا
 حسمأ نأ .. ةوخألاو ةقادصلا ىلا هديعا نأ لواحاو ٠ ةمستبم

 0 ٠ جاوزلا ةركف هسار نم
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 ملو مويلا فصن ىضقناو .. هبتكم ىلع سيل ميهاربا نكلو

 .٠ ةيضرم ةزاجا ذخا هنأ اوفرعم ٠ ءالمزلا هنع لاس مث

 بتكم ىلا رظنا تقولا لوط تذخا .. قيضلاب ترعش

 ىنيع دجا نا ثبلا الو .. ىلمع ىلا دوعا مث .. ىلاخلا ميهارب
 ٠٠ ىلاخلا بتكملا قود

 .. ميهاربا ىنشخوا دقل .. ابيجع اناسحا تسسحاو

 ىخا نا .. ىخا وحن هب رعشا ال ةشحولا نم بيجع عون
 دؤعتا مل ىنأل امبر :. هل ةمشحوئأ سفنب مشا الو اريثك رفاس.

 اذه ىلع : نيماع ذنمو ؛ موي لك هارا ىنا .. ميهاربا ةبيغ ىلع
 ميآلا عم : ٠ نكلو .. رثكا ال .. دوعتلا درجم هنا ؛ معن . . بتكملا

 .. هيلا العف ةقاتشم ىلا .. هيلا اقوش تددزا : هل ىتشحو تدادزا

 امم ةماسو رثكا ههجو نا .. ىئايخ ىف هارا تحيصا ىّمَوَش ىفو
 ناتذفات ناتقيمع .. الامج رثكأ هينيعو . . دقتعا تنك

 هناك ليلتلا همالكو ؛ حيرم

 و ؛ هتلاقتسا مدق ميهاربا نأب .. ىئالمز ءىجوقإ
 ١٠ ىرخآ

 اذيلع فاطو .. اضيا ةأجف ءاج .. ائعدوب ءاجو .. و
 :: نوحباصتي ةالمزلاو ٠ اذحاو .... ادحاو انحفاصي

 + # .: ميهاربإ اي اتي نسحا ىقالتاح ىتعي #

 . "١ .. شثوفرعت ام ىللا نم نسحأ هفرعت ىللا
 + 25+ مع اي كانه ةجاح تبقال مزال ١

 هتمضو
 + تئجوف .. مث .. ىدنلا تا

 ةسسؤيب قحتلا

 قف هذي لقط نإ ولفلا' كعو 8 نيعفاقي ةديادمو نى
 ميلا 12: دهتتيو نكنم ىف لظي ناارطتنا كنك ... لولا ةدجائقي
 .٠ ! ىنجوزتي نا ذيربو ىنحس



 وعو جرخ مث « ءالمزلا ةيقبك « ةعبرس ةحفاصم ىنحئاص هنكلو
 1 حيصي

 . . هعامج اي مكفوشن انيلخ
 مويلا لوط هروصتي هلك ىنايخ حتفناو .. هءارو ىبلغ جرخو

 تنك ىتلا ريغ ىرخآ ةروصب « دبدجلا هلمع ىف هروصتا ىتاو.٠
 .. اهرثحم ؛ ابيهم ؛ اداج هروصتا .. انئيب سلاج وهو اهيف ءارآ
 ةيوق ةيصخش هروصتا . كانع نيفظوملا لكل امسيئر ةروصنا
 . سيئر ةيصخش آلا نوكت نأ نكمي ال : ةمراع

 ولت هيحا اهننع اير .. هنحا تأ < :نلايخ نم فرعا تاذيو
 لك هتيؤر ىلع ةدوعنم تنك ىنال بحلا اذهب رعمشا نكا ملو * تقولا '
 قبح نع موك

 نلصتي نا لواحي ال هنا .. ميهاربا ىلا .. هيلا لصا نأ عيطتس» فيك .. ىليلو ىراهن جعرت ةلكشم ىف مسجتي ىبح ادبو
 ىقيدص الو ىخا دعي مل هنأ ؛ هب لصتا نإ عيطتسا ال اناو .٠ ىب
 ةمارك بحللو .. ىبيبح هنا .. ةطاسيب اذكه < هب لصتا ىتح
 . اهنع لزانتا نا عيطتسا ال + داتعلاب هبشا .. ةصاخ

 : حبصي دومحم ءاج . . موي ىفو
 هريبك هجاح ىقب هد .. ميهاربا تلباق حرابما. . اوتكسا

 ىدغني هتمزعو .. هدحاو هرم نيتوالغ تاف ىللا رهشلا دخ ..
 .. هركب « نوينوألا ١ معطم ىف اثلك اناعم

 .., ادغ ميهاربا ىراس .
 مهاربا امهدن ناتللا ناتوالعلاو .. رجفتي ىلابخو
 ٠٠ امهيف رصتنا ناتكرغم امهئاك لب

 ىثا .. ةآرملا ماما ايوط تاعاس. تيضق .. حامصلا ىفو
 ىق انيقتلاو ... ىبيبح ىلا ةبهاذ ىنكلو : ئتوخا ىلا ةبهاذ تسل
 .. « نويئوآلا ١ معطم
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 .. هبحأ .. معن .. ةداعلا نيتور تحت

 ند اهي نسا مل اك نحفاَهَي ومو + ديا ف هديب ةعنمسحَأَو
 . .ىتك ىلع اهيظغض ىتلا ةنينخلا ةطغضلا هذهب ترعش :

 رع مل ىنكلو « ىليمز وهو ثارملا تارشع ىفك ىلع طغض امير
 ملو 1! .تفهنت :+ ةطغضلا مذهل“ ىبلق خاتراو .,. مويلأ آلا ان
 ثنك .. مهكحض ءالمزلا ةكراشا نا عطتسا ملو .. لكا نا عطتس
 ىهتناو .٠ ميسولا هجولاب ناتقلعم ىاثيعو « ةملي» » تقولا لول
0 

 . 5 ىتم ؟ ةيناث ةرم هاراس. له ... تفجتراو

 داع

 + داج وهو سمهو ميعاربا "ىلع لامو . . معطملا نم انجرخو
 : هيسودلا ىلغ بكم هناك « ناترهفكم ةانيعد

 ىلع ىشيتن .. لغِقلا دعب هدراهنلا كفوشا رّدق"

 ؟ شثئينروكلا
 ىف جوزتنس اننا .. ىلايخ لكب هيلا تبهذ .. هيلا تبعذو

 ٠ مداقلا عويبسالا



 جاوزلا عبصأ

 ملوهكتسا ىلأاو .. ابوروا ىلا رفاسا نا ررقت 1.٠
 .. ثاذلام

 اهنا فرعت نا امهم سيل .. ملوهكتسا نع هفرعا ام فرعت له
 اذه ... ملاعلا دالب نم دلب ىلا ةمضاع نكتل .. ديوسلا ةبصاع
 ام فرعا اناو . . كانه ىئرظتنيام وه مهملا امنأ ... مهيال
 يُرَحو .. درولا ةبرم ىف ةسومفملا ةطقتلاك ثانب .. كانع
 مهتايح نودقعي ال . . نوفقثم سان كانع مهنا . . اهل ةياهن ال ةيرح
 اتا أوه ديحولا طرشلاو .. حابم ءىق لك .. ستجلا دقعب
 ملعاو .. طورتق البو ؛ ددرت الب ؛ قفتا نأ دعتسم اتأو .. نينرطلا
 رغشو ؛ رمسا ىنول نأل ؛ ىعم قفتت نأ ةدعتسم كانه تنب ىأ نأ
 رغشلاو رمسالا نوللا ىلع نفبلثي ديوسلا تانبو .. تكركم
 نهفلخ ىرجت ىقلا ةمعنلا نردقي ال ىتاللا انتانبك نسل . ١ تكركملا
 11 نايلَم خراف تأ
 نا لبق ىب ريطت داكت ةنهللاو + مسبق دمت[ ايانأ 0 5
 ٌرفاسأ ىذلا رمتؤلا عيضاوم عجارا نأ لواحا ملو « ةرئاطلا ىب ريطت
 سيلو . ."ةلجأ نم رفاسا ىذلا ىه ربتؤلا سيل م . ةيف:كارتشالل
 نورفاسيم اثلك .. رمتؤملا لجأ نم ارفاسم ىئالمز نم دحاو كانه
 ص ةهباشتم ةروص اننيعا نيدو .. دحاو ملح انسوؤر ىفو
 . . ىتجوز عدوا تفقوو .. درولا ةبرم ىف ةسومغملا ةطسقلاك تنب

 ىجامدنا ةدش 'نم ىعبا تنك .. عادولا فقوم ليثمث تدجآو ١
 ةرظن « ىتجوز عومذ لالخ نم اهتعاس تيار دقو . ليثنتلا ىق

 دكه

 ةرظنلا سفن اهنا .. ةرظتلا هذه فرعا ىنا ... بنيع ىف ةيبرك
 .. هيف اهل ةليح ال مالشتسا ... مالستسالا نم اعوت اضيا:لمحت 4 ماهتالا لمحت ىتلا اهترظن ناف اذه ملعت ىتجوز تناك امبرو /. نوخآ نأ ىف رح .. ملوهكتسا تانبو انأ .+ رح لجر كانه ىئا .. كانه ىلا ىب قحلت نل اهنا .. مهي اذام ٠. نكيل + . قعب دت مل ةنايخب  ىتمهتت .٠> ىتعدوت هو ىتمهتت اهتلا.... ماهتالا ةرظن « هاف راثآ نع اثحب ىصيمق ىف ق ؛ ىرخا ةارما ةحئا نع اثخب ىبآيث مشتل ىتدوع ىف ترخأت املك ؛ اهب ىنلبقتست ىثلا
 : اهتم عيضا ال ىتح اهئاضمأ- -ىلع عقوت اهناك ؛ اهيتفشب ىدخ ىلع مصبت ىحو ىتجوز تسميه و

 ! ىننوذت عوا + دمحم اي لقاع كبلخ ب
 : اهنم وسفن دشأ اناو تلق

 د بعلأ حيار اللاو لغتسأ جيارانأ ١ ىكيلع مارح هخيمشاي
 .. تارئاطلا طبهم ىلا لخداو + كرمجلا بام زاتجا تدك امو

 .. ةيرحلا ةقيع اهالحا ام . ةيرخلا .:. ةيرحلا . . ىبلق التو ٠ ”ىلع مجهت اهلك ىتيرحب ترعش . ةيرحو + ةحار ىن تدهنت ىتح
 جاوزلا ةلبد تعلخو ىدي تددم ةعيرس ةكرحبو
 .. ةيرحلا دوبق نم ديق رخآ عزنأ

 .. جاوز ةلبد ىعبصا ىف سيل ... اجوزتم تسل نآلا ىنا
 ا. تكركملا رعشلا ىذ : رمسالا باشلا نم حوزتت نأب ملحت نهنم لكو ؛ ”ىلع نهتفاهت دادزيسو « ىلا ئنئئمظيسب ةيوسلا تانب نأ

 دنيا اي .. ةافف هلتحت ىبناجب ىذلا دعقملا نا .. ةحرفلا نم خرض' تدك ىتح .. ىدعقم ىلع ىنلدت ةفيضملا تداك ابو .. ؟ جاوزلا اهفدخي ملو + تايركذ اهقبست مل ةايح .. ةديدج ةايح ةعاسلا هذه ىف ادبا ىثأ اهتيسن .. ىتجوز ىركذ نم قيلط رح ىسارو .. جاوزلا ةلبد نم قيلط رح ىعبصاو رئاطلا تدعصو

 ىناك ؛ ىعيصا نم

 هال
 ( كدسج سيل ال )



 لك تكرحو © ىئاكذ لك تلعشاو : ىبهاوم لك تعيجتساو
 اهللغزا ناتآرم امهنأك ب ى'نيعو اهيلا تفتلاو 6 ىمد ةلفخ

 : : ةقينألا ىتيسنرفي اهل تلقو 6 امهب
 7 يوسف ني ةنسنألا تا
 ؛ تباجاو « ةنانر ةريقص ةكحض تكحضو
 ؟ نجاهتيوك نام + كرمئادلا ني . الا
 *' تلق

 ؟ ةرهاقلا ىف تنك له
 5 تلاق
 .. اعتمم اعوبسأ اهيف تيضق . ١ معنا
 : ةيبهذلا اهلئادج ىلا رظنا اناو ثلقو
 اخ

 + كارآ الو اعوبسا ةرهاثلا ىغ
 : مسقبت ىهو تلانأ

 رامحلا بكرا موي لك تنك ذقف . ., ىتتيارل اراّئمخ تنك ول
 2 ! مرهلا ءارحس ىف

 ةملك نأ فرعت ال ىهو . . ىتناهأ دصقت ال اهنا . . تمستباو

 ىغ راتئمحلا نا .. ةناغالا ىنعم اهل  ميملا ديدششتب « رامح »

 كانه مهنا .. ءارزولا سلجم سيئر نع امارتحا لقي ال كرمئادلا
 لوطاناو +: كيدحلا اتنيب ذرطتساو .. انلظم اوسيل 4 فتثم بهذ

 5م

 ناكو . . ةعرسب ركفأ ن
 تالحرلا ءانثا متت .ىتلا :

 ظبهت نأ لبق . . ثقولا توفي نأ لبق ةعرسو . . ةارجو ءاكذ بلطن
 روكا نأ بجي

 .. ىثغ باش ىنأ' اهل تلق
 نكت مل اهنأل هللا تدمحو .. ناد

 ىف ىلاغا تذخاو .. ةيعارزلا ةبكلملا ددحي انوناق اندنع نأ ملع:
 اهيغ ىشيعا ىتلا قرشلا ىلايل فصو ىفو + ىذوفنو ىتورث فصو#

 اهروص تسبثقاو ؛ ةعئار ةريثم ةايحل الطن ىسفن س تلعج ٠.
 اهتئدح مث ... ونيتنلا فلذور اهلثم ىتلا « خيشلا نبا » ةصق نم
 . . ديخو ىنأل ؛ ايش ىواسي ال ءارثلا اذه لك نا .. ىتدحو نع
 .. ىتايح المت ىتلا ةارملا دجا ملو ... بخلا دجا مل

 داكت ىهو ثلاقو ؛ سافنألا ةروهنم ىهو "ىلا عمتست تناكو
 < نسمه

 .. ةرهاقلا ىف كتلباق ىنتيل
 : تلع
 « ملويكتسا ىلا ىعم نيتتس + دت مل ةصرفلا نا

 : تلات ... ةرهاقلا ىلا ايوس دوعن مث رمتؤملا نم ىهتنأ نا ىلا كانه ىقبتع
 +4 مطتسلا .2٠ تير آي
 ام لك نم لمجا .. ةليمج اهنا . . ىسأيا نا عيطتسا نكا ملو

 ةرئاطلا ىف اروفصع نأب نموأ ىنا مث ؛ ملوهكتسا تائب نع هتليخن
 نم تلفي روفصعلا اذه عدا نلو .. ملوهكتسا ىم ةرشع نم ريخ
 * اهل تلقو ؛ حلا تدعو . . ىدب

 « ةعاس فصن ةفاسم الا ملوهكتسا نع دعبت ال نجاهنبوك نا
 نمو . كلعا ةرايزل نجاهنبوك ىلا ايوس دوعن مث ؛ ىعم نيتأتس
 .. ةرهاقلا ىلا ريطن كانه
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 3 لوقت تداغو
 ! عيطتسا ال .. ؛تيو ايا
 : تلقو . . حلا تدعو

 ++. ىتفايض ىف نينوقتنس ,,.. اًنينق ئفلكتت َنل كنلا
 : تلاقا

 ؛عيطتسا الا +. ةتيرا اي
 .. حلا تدعو
 ةنأق .. ىحاحلا حلفأ اذا لعقأس اذام طيضلاب ىردا نكا ملو

 دوقن ىعم سيل .. ملوهكتسا ىف ةماقالل اهوعدا نا عيطتسا ال
 + ةرئاطلا ةركذت اهل ىرتشال ىفكي ام ىعم سيلو .٠ . اهيفكتو ىنيفكت

 نكلو .. رمتؤملا داقعنا ءانثأ اهب ىسفن طبرآ نا عيطتسا ال ىثا لب
 ىلع اهعم نوكأ نأ وه ىثمهي ناك ام لك ١. ىئمهي نكي مل اذه لك
 م ة«رباشملا ذل ىصتتل نأ امج اكمجت ةقوغ ئه. شرا

 قلحت ةرئاطلا تتاكو 4 ةأجم اهل .تلقو. © ىحاحلا ىف تيدانمتو
 :4 كريتادلا ةامس قوق

 لوا نم كتببحا ٠ ا

 .. ثكدح دل

 : تلاقو ؛ ةفهذ ىف ىلا ترظنوأ
 ؟ دج ملكتت له

 : تلقا

 م وجد حب
 * درابلا ءاملا نم الدرج ىسار ىنع بكست اهنأك ةأجف تلاقو

 .٠ جوزتم كنكلو

 نيب ىوتلي ىئاسلو تلقو .. ىهجو رمحا امبرو .. تكبتراو
 : ىتفش

 ل

 5 جوزتم ىنا كل لاق نم + جوزتم .٠ جوزتم -
 * تلاقا

 ةلبدلا نأ + كعبصا ىلا .رظتا نكلؤ .. .. .دخا ىل لقي مل ح
 بكرت نا لبق اهتعلخ كنا دبال .. رمسالا كدلج قوف ةموسرب

 ؟ ةرلا
 ةحضاو ... هقوف ةموسرم ةلبدلا نا .. ىعبصأ ىلا ترلظنو

 .٠ ادبا اهعلخا مل ىناك . . ,ىدلجي قدشت ..
 مالكلا ىف درطتسا نا عطتسا ملو ٠ ىسأر تينحاو - . تدمجتو

 ىثاك ىلا ليخ مث ..:ىنم ةرخاس مستبت ةاتفلا نا ىلا ليخو ...
 مث .. لاع توصب كحضت . . تحضت ىهو ىتجوز توص عمس'
 .. ارح نوكا نا ادبأ عيطتسا نل ىننا ىل دكؤت اهئاسل ىل جرحت
 -. دبعلا ةيصوي موصوم ىلا .. ىذلج ىلع موسشريي ديقلا نا
 . ىعبصأ قوف ةمصو

 ,ىهو تلاقو ؛ نجاهنبوك ىف ةرئاطلا نم ةاتفلا تلزت

 .. ةرهاقلا روزا امدنع ةمداقلا ةرملا ىف كارا نأ رجرا
 ! كتجوز ىلا ىئايح»

 .٠.٠ دورب ىف اهتيحت تددرو

 مث .. ةليدلا ةمالع ىف قلحبأ . . ىعبصا ىف قلحبا تذخا مث
 ةمالع اهنا .. ليحتسم نكلو .. لوزت اهلعل ىذديب اهقوف كرغا
 ىلا تلصوو .. ملوهكتسا ىف ىغم ىقبتس .. امئاذ ىعم ىقبتس
 .. ىسفن رايهناب باصم انأو ملوهكتسا

 .. ؟ ىردتا
 .. ةاتفب اهلالخ فرعنا مل اموي رشع ةسمخ كانه تيضق دقل

 ةلبدو .. رمتؤملا لامعا ىف تكمهناو .. ةرماغم ةيا ىل نكت ملو
 . ١ ىعبصأ ىف ىتجور

 ذهل



 جوزلاو ءايربكلا.

 .. تاونس ثالثب ىئربكي ىخأ
 نيجا هنا .. هب قثا مك وأ .. ىشا بحا مك ىردن ال كنا

 ىتح ب ىل نكي مل ٠ | ىوقا .. نايتفلا'
 + بلس راقأوب رح الي ردا ةرثع حل شن ةيدج تدداشلا نك
 : ىقيدصو + ىخإ هنا .٠ هرارسأ ىل لوقيو ؛ ىرارسأ هل لوقاو
 .٠ ىلجرو

 نهل اخا هنيتمتي نهضعب .. هيلع ىنندسحب تانبلا ىتاقيدصو

 .. هبح ىف نعتي نهبلغأو ٠ ٠
 دي .. لاعتم وهو

 اناو « ليقت ١ امئاذ هنآ
 .. تعقو دق ىتاقيدص زعا نأ تفشتكا مث
 .. اقح هبحت اهنأ .. هبح ىف تعقو
 . لاعتم هنكلو

 اهبحي سحأو .. ىثرجح ىف ىعم سلجتو "ىلا ىتأت تناكو
 اهبح ىكبت .. ىكبت مث ؛ ةرجحلا "ىلع ألميو اهبلق نم ضيفي
 1م لك ٠. ائيمك هنم ديرت ال اهنا .. ىبلق قزمي اهعمدو . . مورحملا

 اهبح ىعري نا .. ةولح ةملك اهل لوقي نأ .. اهل مستبي نأ هديزت:

 . هنكلو

 اوزوجني نيزياع مهلك ؛ بحتب تانب ىثيفام ١  .ىقيقدصت امس
 .. قدصي ام باشلا ةياقل ؛ بحلا ةياكحب لوآلا اودتبيب ..
 .٠ ىفتومت امام . . ال . . هل لوقت نوفيلتلا ىف اهملكي ىجيي نيدعمو
 .. ىنبذعي ىريمض .. ال .. هل لوقت .. اهيديا كسمي ىجبي
 نشم اناو .. اهزوجتيو ننجتي ام ةياغل + عئمتتو ؛ هلغاشت لضفتو
 . . زوجتا ىوانالو « ننجتا ىوان

 ىه هذه تناك : . ءابغ ىف امبر .. ةثهد ىف ةيلا ترظنو
 11 ا 1

 ٠ ىحا دضقي اذام مهنأ مل .٠ اهمهفا
 ١ اهبكترت ةميرج ىوس ىسيل ج!وزلا
 .. لايتخاو .. عادخو .. بصن

 * تريلا اكو هتلاصو
 ؟ بح اهمسا هجاح سيف ام ىَنَمْ

 1 ةطاسبب لاق
 .هجاح هزياع ىثم تئب لك نا هفرعا ىللا .. ىشفرعا اما

 .٠ زوجنا زياع سم اناو .. زاوجلا الإ
 66 نفوبقم ىبلق ! ةملبم ىتقيدتم ىلا تدعو
 ٠١ نآلا ىحأ نم كعدو ٠١و
 .. نابشلا نع  ىنم ةدارا نود  دعابتا اهموي نم تادب دقل

 الب مهل مستبأو ؛ ةءارب ىف مهثداحا نا تدوعت نيذلا نابشلا لك
 ثداحا ال تحبصا .. ءاقدصالا ةعومجم ىف مهب ىقتلاو : دصق
 ةماستتبا امهنيب نم قلطنت ال ىتح ىتفش مضاو .. مهنم ادحأ
 . مههوجو نم هجو ىلع عقت ال ىتح ىتارظنب برهاو . . مهدحال
 امبرف « هتثداخ وأ ؛ هل تمستبا وأ دحأل ترظن اذا ىفشخا تحبصا
 روثفو .. ٠ هجوزتا نأ ديزا ىنال ++ اثيخهثم ديرا ىنال علما نتا نظ
 ردكا ىثا .. ايندلا نابش لك نم ائيش ديرا ال ىنا .. ىتمارك
 ,نا بجي .. كلذ اومهقي نا بجيو .. ائيش ديرا نا نم ىمْساو
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 ! اجوز ندطضيل ططخلا
 . ىخأك تحبصاو

 ةدراب ىنا ىنع ليق
 ثلا وه يمت نكلو .. ٌةليقلا

 .. نابدقلا ىتع دعتباو
 ا ؟ دحأ ىعم سيلو .. نوكحضي ؛ تاندلا عم مهارا تنك
 ىتح * ةملكب وا' + ةئماستباب هعدخا' نا ديزا ال .- ائيدك هلم ديرا ال ىنأ مهتم لك مهفي نأ ىنبهي ام لك : مهنم دحا ىنمهي ال

 د نيب تالق
 ةسمل ىف تسسحأو . نيع ىأ ىف هرآ مل ام ةينيع ىف تيار دقل

 . دي ىا ىف هسحأ مل ام ؛ ىتحفاصي وهو هدي
 ىقتلا نا تلواخو .. ةيلثاعلا انتاعمتجم دحأ ىق هتلباق دقو

 . عطتسا مل ىنتدص .. عطتسا مل ىنكلو : ىرخآ ةرم هينيعب
 .. جوزتيل ىخا غادخ تانبلا لواحي امك . . هعدخأ ن نأ دبر ىتأ نظيف + ىماستهاب هرعشا نأ وم ىفوخ ىتبلغو .. ةبذاكلا ىئايربك .. ىئايربك ىف تمكحت

 .. هب ةلوغشم تيبلا ىلا تدعو
 .. هب تلغش ةليوط ىلايل
 تدك امو ىلئاعلا عمتجملا طيحم ىف هاقلال ىعنسأ ىسفن تدجو مث

 هنأكو . . ىفتك هل ترداو .. ةيناث ةرم ىئايربك ىنتبلغ ىنح هاقلأ
 تيبلا ىلا دوعاو .+ ! ىبيبح ٠ ٠ ىبناجب سيل هناك .. انه سيل
 ... هب ةلوفخم

 ! هب ةلوغشم امئاذ دوعاو . ةرم نم رثكا هئيقلو

 ان

 . ىسفت ىلع بذكأ نأ عيطتسا دعا مل مث
 + ةيفلا يللا
 يف مقمت دادس تحتف ىنناكف ؛ ةقيقحلا هذهب تفرتعا أمدنعو

 المت .. ىتؤلمت ؛ ةرطع 4 ةيوق بحلا ةرخبا ةنم تقلطنا : ىرذصح
 .. ىبلق ًالمتو . . ىلقع ًالمتو . . ىتنجو ًالمتو .. ىنيع

  ىئردا ال ؟ ريبكلا بحلا اذه لكب . . بحلا اذهب هل حوبا فيك
 ... هلل مستبا نا ىقخا . . هيئيع ىف ىنيع مضا نا نا ىشخا ىنا

 ىشثخا .. ةبذاكلا ىئايربك ىشخأ هنلك ينينح ددزا نأ يخت
 كبحأ .. هل تلق ول ىكخا .. ائيش هنم ديرا ىنأ نظي
 مم نلأا>رج قجوزتي يح هيلع كلفنا ىلا .نلظيس + ىتدضي
 1! هتبحا ىتلا تنبلا قدصي

 + . امير ؟ هبحا امك ىنبخي له ٠ ._نكلو
 ىباهذ ديعاوم فرعي هنأك .. ىقيرط ىغ امئاد هذجا ىنا

 هثاك .. امنيسلا ىلا ىباهذ ديعاوم فرعي ةنأك . ٠ ىدانلا ىلا
 ىرا اهئادو . . انمضي ىذلا ىلئاعلا عمتجملا ىلا بهذا ىتم فرعي
 . . ةرم لوا هينيع ىف اهتيآر ىتلا ةرظنلا نسفن ل ةعيرس ةحمل ىف

 هثع ريدا امئادو .. ةرم لوأ اهب تيقثلا ىتلا ةماستبالا نسفن
 .. ةبتاكلا ىئايربك نيبو ىثيب ةفيثع ةكرعم ضوخا .. نهذلا ةدراش ىقبا مث .. ىفتك ريدآو .. ىهجو ربداو . ١ اعيرس ىتيع
 هلمل ةيلا تفتلا نا لواحا . . ىنبذغتف ءايربكلا هذه بلغا نأ لواحا
 عيطتسا الف ؛ ىثيع ىف ىبح ىري

 د ةدراب ىئاب ىنودمهتا نيذلاو « هلبق نيذلا سسئي امك ؛ ىمأيي هلعلا
 .. ةدقعم © ةربكتم

 .. هسأي نم فوخ ىف تشعو

556 



 4 ىبح نم سأيي الآ ؛ حابص لكو ٠ ءاسمل 5 وعدا انأو تشع

 "ىلا هيدهيو ؛ هيلا هللا ىنيدهي نا ىلا
 .. سايب ال .. نيرخآلاك سيل هنا .. سايب ملو

 داع داع داع :
 ,وهق ةعبس دعب اهاطخ .. ىلوالا ةوظخلا نؤحناطخو
 .. ئئاقيدص زعا ,.. ىتتيدص عم ؛ ىدانلا ىف ةسلاج تنكو

 نيب سكنم ىسارو .. ىرخا ةدئام ىلع ؛ ىبناجب هنا ملغأ تنكو»
 نافقي نيقاس تيار ةأجف مث .. هيلا ىفتك ثردا ذقلو ٠. ىدي
 .تعفرو .. هاقاس امهتا فرعا ىنا .. هاقاس امهتا .. ىمامأ
 لك ششعترا . . تضعتراو . . هتماستباو 4 هينيعب تيثتلاو .. ىسأر
 ٠ ىلخادب ام

 اق عريف ىرط قح همتف كوبو نم قوس

 ؟ دعتباو .. ةلاسر ىدي ىف عضو . ملكتب ملو
 . . شثعتري لازي ال ىلخادب ام لكو ؛ ةلاسرلا ىلع ىفك تيوطو

 . ىسار المتو ٠+ ىتنجو المت ةنخاسلا ءامدلاو
 ىسفنب سحأ ال اناو 4 ىتسلج ند تمقو

 + سمهت ىعوا + ىتقيدصا
 .. باوجلا ىحتفت ام . . نيف هحيار

 .. اهيلع درا ملو
 ةرايس انبكرو - . ىتؤلمت ةنخاسلا ءامدلاو .. ةلوهذملا< ترس

 ةلوهذم تلز ال اناو قيرطلا لاوطو .. تيبلا ىلا اهب اندغ ةرجا
 ىترارح ةجرد نا دبال .. ةنخاس .. ىشعترا .. ملكتا ال
 ! نوعبرأ ع
 .+ ئئارو بابلا تقلغاو 4 ىتقيدص ىعمو. ىترجح تلخدو

 م1 حاتفلاب
 .٠ ىلوهذ نم قيفال .. ةثهاللا ىسافنا درتسال ةهرب ثرظتنا

 يعم تياغو

 ساأبي مل هنا .. ادج ىتبحي .. ىنبحي هنأ .. تارقو
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 ,اظتنالا عيطتسي دعي مل هنكلو
 + ةدحاو ةملك ٠ هجوزتا نا لبقأ

 .٠ ىترجح ىف ططنتا تمقو . . ةحرفلا نم تخرصو
 .٠ راغصلا لافطألا< ريرسلا قوق

 -. ىعم خرصتو .. ىعم للهت ىثقيدصو

 داع داع داع

 . تمصلا ىنباتنا . . ةأجف مث
 ركفا مل ال . . اليلق تركف

 . ىتقيدصا 500

 اذا دكان ناش . هيل هد باوجلا ىل تعب وح مرام ىتئآادح
 تنك اذا الاو ؛ هبحاب انآ تنك
 اوجلا ىلع هقفاو٠ ىتأ 0

 ١ تانبلا ةيقب ىز

 هثأو .... ىنمرتخي هنا "ىلع هيافك .. فرع ام هنع ةدك ىقنرع ام
 ناسشلغ ناببشلا ارو ىرجا . تانبلا ةيشب ىر نم ىلا فرعي
 .. ؟راوجلا رطاخ

 +. ىناتل نم تيد تسليو
 .. هيلع درا ملو .. ىسفن عانقا نم تسئيو

 ونس ثالث . . كلذ دعب نمزلا نم رم مك ىردتأ



 ىئابغ 0 1 ةبحا انأو تاوئس
 .. جاوزلاو بحلا منعم مهنا نا تاونسلا هذه لالخ عطتسا مل +
 ةبذاكلا نئايريكو + 7جاوزلا وق بحلا نا مهقأ نأ غطتسا مل
 +. اورق رشح يشب رق نق ادخلا نأ ها بوسع + ةدلا
 اخفو ؛ نابشلا لوقع ىلع كحضلاو .عادخلا نم اعون حبصا الاو
 +2 جاؤرلل

 .. بذعتاو .٠ ىبخل لحلا ذجا ال .. لحلا دجأ ال مث
 بذعتأف .. همارتحاو .. هتماستباو هترظن ىراو .. هارآو

 .. تجوزت .. مث .. همارتحاب رثكأ بذعتاو ..

 واع داع دا
 بح هيف سيلو 5 3 .. بح هيف سيلو .. بيع هيك سيل .. سيرعب ىبأ ىنءاج

 ىَنِهُذ ىلع رطخ .. ٠ انتيوطخ نالعا دعب انتيوطخ تنلعاو
 نا ج» عطس اول ويتكلو < «عاكرنا -- بيرغ رطاخ

 ىتح رثكأ ربكيو .+ المأ رطاخلا حبصي ىتح -
 .. ىلايخ ىف ةمسجم ة

 دقع نأ ىلا دمع نع ثرظتلارب

 0 ا ب نس يح
 قدصي نآلا هلعل , . ىبح ىف كشي نأ ىبيبح عيطتسي نل نآلا

 -. جاوز الب .. ةعيدخ الب .. ضرغ الب هبحا ىنا
 نوفيلتلاب تكسما .. ىفافز ةيحدص .. « ةيحبصلا ١ ىفو

 .. ةتئداحو
 مك .. هتببحأ مك هل تلق .: ءىش لك هل تلق . . اليوط هتثداح

 .. ضرغ الب هبحا ىلا نمؤب ىتخ تمواق مكو ,. هبح ىف تبذعت
 ءىش لك هل تلق .. زاوج ةعاتب .. تاندلا ,< تسل ىناو
 .. تحاترا .. تمان ىتمارك .. ىندصت الو .. روثت ال ىتماركو
 . بحلا الا ىنعا الق .. كبحا هل لوقا امدنع ةنئمطم نآلا ىنأ

 ؟ك4

 لإ ىن هتيلعأو + تيهذو .٠ تبهذو 1. ةيلآ تيكذو : و
 . ديرآ اهم رشكاؤ +: ديري امم رثكآو ٠+ ديرا ام لكز +: ديري اب
 1! طقف بحلل .: جاوز الب. .  نمث الب

 . نمث الب .. هيطغعا تاز الو .. هيلا بهذا تلزالو

 يجي لإ نقيل محلا: 57 ا
 + ةصلخت ةجوز:ىتم لعجي نآ بحي بحذف ةئئاخ جو ىنج
 نع ثيحتي ال وهو .. ىبيبح تجوزت اذا الآ ةصلخم نوكا نلو
 ةةيجاوزلا

 .. جاوزلا نع ثدحتأ نأ نم ىنعذمت لازت ال ةبذاكلا ىئايربكو
 ! جاوزلا ثيدح نم ىبح ىلع فاخا

 جاوزلا ةديصم بحلا نا .. ىل لاق ىخأ

555 



 نخضأ ٠

 كانع .ىتصق ناف 4 زكرملا مسا ركذ نم ىنوفعاو « ٠ »: يعرج ةيايت نواعم ةفيظو ىف قوقحلا سئاسيل تلئ نأ دعب تنيع
 مهلفلو .: اهب .نوردنتي ىلاهالا لازي الو 6 ةفورعم.لازت ال
 .اونس رشغ ذنم زكرملا تكرت ىتا مغر . , نوكحضي

 ناسنا انا - .. ىتعيبط نم راقؤلا الو نكت ملو .. مهراقوو لا لاجر ةبيه لك لمحت ةروص .. زكرلا ىلاها ماما اهب ودبا ةنيعم ةروص ىسفنل تمسر نأ دعب ىتفيظو ىلع تلبقأ دقو
 نكلو - اريثك كحضاو « ةايحلا ىلع لبقأو 6 حرملا بحا طيسب
 راقولاو ةبيهلا ةروص . ةروصلا هذه ىسفنل عضا نا بجي ناك
 ذعقللا ىتيصخششب لمآ نا عيطتسا ىتح ؛ ىتعيبط ضقانت اهنأ مغر
 ؛اينلا ليكو هيبلا دعقم .. هيلع سلجا ىذلا

 طقاستتو ٠ زتهت راقولاو ةبيهلا ةروص تادبو .. مايالا ترمو
 نامرحلا . . نامرحلاو غارفلاو . . كلملاب رعشا تادب . اهطوطخ
 ١ ىرمع نم نيرشثعلاو ةسماخلا ىف اناو

 4 روماسملا عم 4 زكرملا ىدان ىف ىغارف تاقوا ىضقا تنكو
 نيمرثحملا نيفظوملا رابك ةيقبو .. ةسردلا رظانو ؛ ئرلا سدنهمو

 تاكنو .. هفات لمم ثيدح ىف تاعاسلا قزمنوأ ٠٠ ني
 عيمجلا فرصني ةرشاعلا ةعاسلا ىغو . . ناكنوكلا بعلو .. ةميدق
 هباق نولغشي دالواو ؛ اهب أفدتي ةجوز هل مهم لكو ٠١. مهتويب ىلا

 .. اديحو دوعا انا .. اناو .. بعاتملاو بحلاب هنولغشي .٠.
 للم .. غارف .. بعاتم الو .. بح الو .. اهب افذتا ةجوز ال
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 هجو لطي نا راظننا ىف اقرا امون ماناو قهزت ىحؤر داكت ..
 هاقنياع1 لقفنا ؛ ةقرم وأ لتق ثداح نع ىتغلبيل نيضوع ىقيوامشلا

 ٠ جوزتا نأ تركفو
 ةغر ال : ةيرارطضا ةرورض حبصي زكارملا ىفظومل جاوزلا نإ

 ىلا ةجفابع ال ..برعلاو لكآلا ىلا هبهلخك اديك حبضي <.
 يشل

 نكمي ال ؛ اهلبقا ىتلا ةجوزلا نا . . جوزتا نا غيطتسا ال ىثكلو
 ١ هركأ ىنا مث .. زكرملا اذه ىع ىعم ىشيعت نا
 اقهز ىنا.درجل ء معلا لوط ةاوماب ىبفن طبرا

 للملاو .. ىراقوو ىتبيهب كلذ نم رثكأ ظفتحا
 لقعب تركفو .. ىساقلا نامرحلا .. نامرحلاو

 ذختا « ةيساق نامرخ ةليل لالخ ىفؤ 4 ةأجقو + + ن

 .. بحلا اذه عون ىلع ن
 اهتايح ىف ناك امبرو .. ايوبس اهيضقن ةليلد انتعتم ىدعتي ال بح

 نقاب ىلع ىتليل امئاد لضفت تناك اهنكلو ؛ لاجرلا نم ريثك

 لوقاسو ٠ زكرملا ىف ىعم شثيعتل ىئأتس . . ةبدعس عم تقفتاو

 تلبقو ! ىتخا .. اهنا ؛ ىلاهأللو ؛ نيفظوملا + ىئالمزل
 امئاد. ىدنت نوف م2 اهرهظم قلا انئيلطم تنك

 6 اهصالخا ىلا اضيا انثملطم تنكو ٠ لا اهتارظن مغر ةمرتحم
 تابق امل الاو .. ىلايللا ىقاب ىلع + ىثليل لضفت اهنا اقثاو تنك دقف
 .٠ ىعم ىتأت نأ

 تءاج دق ىتخا نا كانه تنلعاو .. زكرملا ىلا اب تدعو
 ١+ :ىعبأ نكيمتلا

 و



 ... راقولاو ةبيهلا . ىلاهالا مامأ اهب ودبالا ؛ ىسفثل اهتمسر ىقلا ةروصلا درتسا نا تهطتسآو ....نامرحلاو .  عازفلاو .. للملا ددبتو
 , .. ىئاكذ ىلع ىسفن تأنغوب
 .. ةايحلا ىلع ىنئيعب ىذلا زكرملا ىف ديدولا ءىثلا اهنا !! ؛ ىتخا » الب زكرملا ىف شيعأ نأ عيطتسا ىناأ روصتا دعا ملو نارهمتت .. رهمش + .ايالات رمو
 حرصي لاقبلاب اذاو « زكرملا لاقي عم ىمداخ رجاسقت نإ ثدح مث

 : ههجو ىغ
 ! ةاعّم ىقترخسنت ام لجاز نشتلخ ام ىدا ٠+ لجارل لجآر نم هرياد ىللا كعاتب هيبلا تخا ملف حورت 25
 .. ىنغلبأو مداخلا ءاجو .. هتيب برخأ ىتح « ىتخا » نع هلاغ ام ىتفلبي نأب لاقبلا ددهو « ىمداخ راثو
 َس 2. ركفا .تادب « لاقيلا ةجو ىف ىتروث قلطا نا لبق ىنتكلو , . ترثو
 هذه ىفرا نأ عيطتسا امئاد تنك ىنكبو 4 ابوعل ةارما اهقامعأ ىف نأ فرعأ ىنا . اذه تلعف دق ةيدعس نوكت نأ نكمي له

 ؟ نيرخآ لاجر ىلا .. ىرخا ىلايل ىلا اهتجاح امف . . ةليإ لك اهعم ىضتا ناو . . ىلايللا ىقاب ىلع ىتليل لضفت اهنا اقثاو تنكو . . بوعللا
 نم هيف تدع ىذلا مويلاو .. . أنعم سلجت « ىتخأ ١ زب عيمجلا مامتها مث ةسردملا رظاث "ىلع اهقلطي ىتلا ةرذشلا تارظنلاو .. مزاللا نم رثكا "ىلا ثحابملا طئاض دذوتر < - ةنايتسالا ةماسقبا .. هيتفث تحت ةأبقملا هتءاستباو رومأملا تارظن . ٠ ىريكفت فقوتست نكت مل ءايشا ركذتا تادبإ

 .. ودك و .. كنشا مل ىثكلو © اهموي تيرغتسا 'دقل ىتيب هيف عتي ىذلا عراشلا نم اجراخ ثخابملا طبادضب

 ةروص

 اففل

 تاسمع <. اتنادسهلا نم ليس طسبو نكيعا تنك ىنلا ةاجف ثنينتو
 ىنيع لاقبلا حتغ امدنع + نآلا الا ىانذأ اهل حتفتت مل . . ةمومسم
 .. كوكشلا ايند ىلعا

 .. بيرغ ررغشب تسسحأو

 5 ينعم نلع ةيغتاي ضنقا مل
 .. ىتخا ىلع ةريغلاب ترعش ىنكلو
 + اسموه تسيل ىتخا :. اذه لعفت نا نكمي آل ىتخا نأ

 1 ش 1! ةيفمس تسيل. يشأ
 ..+ ىساآر ىم ةعلدنملا راثلاو .. ىتريغو ... ىتروث تمتكو

 .. ءوده ىف فرصتأ نأ بجي
 تسيل ةيدعس نا مهل لوقاو نسانلا ىلا جرخا نا عيطتسا الينا

 فنختو ىتدحو ىف ىنسنؤتل اهب تيتا سموم درجم اهئاو . ١ ىتخأ
 3 ++ .نلبركلا ممتع 5 ةيكاحا تبضرعت الاو . ٠

 .٠ ةباينلا كلس نم تدزطو

 ىف .. ةيدعس نم صلختا نا وه هلعفأ نا عيطتسا ام لك نأ
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 تاذ اهب تللست اهثا : اهسفن نع عافدلل ةصرف اهل كرتا ملو
 .. ةيردنكسالا ىلا اهثدعاو : حابص

 ثدحي مل ائيمش نأب رهاظتا نأ لواحا اناو زكرملا ىلا تدع مث
 ىلعاو ؛ ةدح رثكا تاسمهلا قلطا ءىجافملا ةيدعس ءافتخا نكلو
 - هنخا كولس ءوس فشتكا دق ةباينلا ليكو هيبلا نا .. اجيجض
 ,. ةيردنكسالا ىلا اهداعاف

 .. ىتخا تسيل اهنا

 .. ىتخ' تسيل اهنا اومهفت نأ بجي
 .. ىتدحو ىف ىنسنؤتل اهب تيثا ةأرما اهنا

 اذفن



 نم اهعيسا .. ىتذأبي اهعمسا داكآ .. دتشت تامدمولا نكلو

 ٠ مهتنسلا قوفو + سانلا نويع
 مهو ةدلبلا لها ةهجاوم قيطي ال دنا .. دعي ملو 0 جرخو

 .٠ ىتخأ نع نوقيدحتي
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 1 . . ىتخا تسيل اهنا اومهنت نأ بجي
 ىتخا ىلا هجوت ىتلا تانعطلا هذه لمتحأ نا عيطتسا دعا ملو

 رومأملا ىقيدص ىلع ثينحتاو .. ىثايك ىلا .. ىفرشش ىلا ..
 : تارماغم هل باش ىتأب هعنقا نا لواحأ اناو هنذآ ىف تسبهو

 اهفرغأ تنك هدحاو ىد .. ىتخأ ىثشم ىد ةيدعس نا فرعت س

 نأ كئيبو ىنيب لصا .. انه اياعم شيعت اهتبجو 6 ةيردنكسا ىف
 .. ىدحو شيعأ ىنا ىلع دخاو شم

 : لاقو ؛ هناسل ثحت هتماستبا ىفخي وهو رومأملا ىلا رظنو
 ىد ؟ متاه هيدعس اهلام .. هيب دومحم اي هدك ىشلوقت ام

 زكرملا ةشيع ىلع هدخاو سم نسب < هسيوك تس
 ١ ىتخا تسيل ةيدعس نأ قدصي نا ذيريال هنا
 .. ةسردملا رظانو . . ثحابملا طباض نذأ ىف سيهأل تلقتناو

 مهلك .. قدصي نا ديري مهنم دحا ال نكلو .. ةعارزلا سدنهمو
 + انايحا ىننولماجي مهو .. ىتخا ةيدعس نأ ىلع نورصم
 .. مهنويع ىف ةيرخسلا حملا ىنكلو . . قيدصنلاب نورهاظتيو

 ٠٠ ئتخا تسيل اهنا مكل تلق .. باكلا دالوا اي

 نوردنتيو :. ىلاهألا كحضيف . . هلك زكرملا ىف نري ىحايصو
 .٠ ىتخا ةياكحب

 .. قيطآ دعا ملو

 . اهليصافت لكب .. اهلك ةصقلاب ةركذم تبتكو تسلجو
 ابلاط ؛ ةباينلا سيئر ىلا ةركذملا تمدق مث .. ءىش لكب تفرتعا

 انما

 سيئر ىناعدتاو .. ةباينلا نم ىلصف وا : ركرملا نم ىلقن
 1 .. ةباينلا

 ىنلبقتسا هنكلو .. فقوملا لوع نم ىثعترا اثاو هيلا تبهذو
 : لعثفم ليقث نانح ةجهل ىف ىل لاقو « ةريبك ةماسقباب

 ىثتغلب انأ . . دومخم ذاتسا اي هد هبتاك تنإ ىللا مالكلا هيا
 .. هلامو . ..تظلغ كتخا نا ىديس اي ضرفاو .. اهلك هياكحلا
 الاو هثنب قام ناداه لود ىيمويلا ده وه. . اوطلغيب تانبلا لك

 زكرملا عجرت كزياعو .. كنعاتب ةركذملا عطقا اح انا .. هتخأ
 .. صلاخ ةياكحلا ىسنتو

 قددصي ال اضيا هنأ

 . ىتخا تسل اهنا قدصي ال

 ع داع داع

 .. ىتحأ هَجو ىلا ىنيع عفرا.نأ عيطتسآ ال .. . مويلا ىلا ىنا



 رعاشل ناكم 1

 ! اوروصت .. رهشلا نارقي قسشمد ىف تانبلا
 « تانبلا فطاوع بهلي نا عيطتسي ىذلا هدحو كانه رعاشلاو

 ىف سيل هنأل امير .. نهبولق نم ثاهآلا عرتنيو : نهلايخ ريثيو
 : ناحرسس ىركشو ؛ فيرشلا رمع اهيف سيل . . امنيس موجن قسشمد
 ؛ ءارعمفلا مه موجثلاو .. رعشلا الا اهيف سيل + ةظابا ىدشرو

 + نفكتحانأو
 .. ةرهاقلا ىف نئيعأ رعاش ىظح ءوس ن+ ىنكلو
 ... رعشلا نارقي ال ةرهاقلا تانبو
 . ءارغشلا نم مجنل ناكم اييف سيل ةزهاقلا ءامبسو
 تيغذ .  كاته ءارعشقلا ةميق لهجا اناو قدثمد ىلا تبهذ دقو

 نم ريثكب تفرعتو .+ ةيئادتبالا سرادملا ىدحا ىق انسردم لمغال
 نوقصي مهب: اًذام ..+ ئراعشاي مهماما مترتا :تادبو .: ءاقدصالا
 مهنأ تدقتعاو .. تارم ةدع تيب لك نوديعتسيو .. نولبامتيو
 مهيلع فيض ىنأل ىل مهتلماجم ىف نوغلابب مهئاو نولماجم
 ىئاقدصا نم ريخ مهنا ٠١ ةلماجملا ةليضف مهل تدم>و . . ةرهاقلا نم
 .. نوخرصي ىتح ىرعش نوعيسي نوداكي ال نيذلا ةرهاقلا ىف
 رمقلا هما اب » : ةناوطسا نوريدي مث .. انيخأ اي هنهقف هيافك
 .. © بابلا ع

 ىننولماجي ال قشمد ىف ىئاقدصا نأ مايالا عم تفشنكا ىنكلو

 ىلا اوعمتسيل ىئارو نوعسيو . العف ىرعشب نومرغم مهنا ٠.
 + هنم ديزم

 اذه

 ةمدصلاب ءاقدصالا ءالؤه ىلع تعئو ىنا دبال .. بر اي ارك
 ىف ةتوبكملا ىراعنما نغ سفنا ىنتلعج ىتلا « ةليمجلا ةفدصلا . .
 ىف اهلمحأ ىماتيلا دالوالاك دئاصق ... نيتسلا .تارشع نم ىردص
 اهيلع قتقي وأ اهاعري اذحا ذجا الو ؛ ىحئارج نم آجلم
 . . هينذا ىف اهنضتحي وا

 .. براي اركش
 .. تدتنعأ امم مركا ىبر ناكو

 نغاقك ةىله..نولبقي مهلكو 2: نئافدصا :ةرئاد .تحبصا دقق
 ىلا يكمل سون
 ربكأ ءىشش ثدحو .. و .. ةيئادتءا ةسردم ىف سردم درجم سيلو
 ٠ .٠ ىلايخ نم

 ىدئاصق ىدحا ىثم بلطو فحصلا ىذحا بوذنم ىلا ءاجتككل
0 

 اهنحل اذا إلا دئاصقلا اًندنع رشنت ال دئارجلا نا .. ليحتسم
 .. رعانشلل ال باهولا ديعل اماركا اهرشنت .. باهولا دبع
 ! ؟ اهرشن نوديري اذاملغ .. ىتديصق نحلي مل باهولا دبعو

 نب هعدضأ ال ىئاك + ةهالب ىف ىتحشلا داتسالا ىلا ترظنو
 .٠ هقدصا نك' مل العف ىتا لب

 .. ههجو ًاليث مامتهالا لئالدو ؛ حلا هنكلو
 .. قدصا ال تاز ال اناو ؛ ىتديصن هنيظعاو

 .. ىلاتلا مويلا ىف اهتدجوو
 .٠ ةروشتم اهتدجو
 ةحفص ىفو .. ةيموي ةديرج ىف شكل .. ةبعوبسأ ةلجم ىغال
 م نكي؟' انامبثا ىتقني يدئمحلاو !!نتروش اهم 3
 ىوقا تخبنصا ىتاوظخ نأو ... تلاط دق ىتئاق نأك تسِسحا

 ريشقتم“ ناسناك .٠ مهلم نا
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 ىتأب فرثعأ .. اهيلع هركثأ تنك امب ىسفتل فرتغا تادب ٠.٠
 .. مجت ىنأو + . ىرقبع

 ديلا
 .. ىبرغلا بدالا ىداث ىف ىدئاصق ءاقال تيعد
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 .. فلا نم رثكا مهنا ؛ ىلجا نم اوءاج ءالؤه لك .. هللا اي

 ! .. هها ىبيبح : ىتغتس ةيداق نأك ... ةئيدملا ءاوضا ةلفح اهئاك
 . .ىئزدلص المت ةبهرلاو  ةكبترم تارظن سائلا ىلا ترظنو

 +٠ تانب نهنيب نا
 تانبلا نا ؟ رعشلا عامسل نئج له .. تثانبلا :تءاج اذامل

 . ةثمهقي الو .٠ رغسشلا نفسي ال ةرهاقلاى ف اًنَدَنَع
 .. ىردا ال . ١ ىردا ال .. 1 نئج اذامل

 ++ ىشثعترأ ىلك ++ سشعتري ىنوصو ىتديصق ثلا تادبو
 ىتوقستتماو.: + نيماخلا لا ىللا لبصا مل انو قي قيفنصتلا :ىودو
 نقفصي اضيأ تانبلا نا . . ةداعتسالاو < قيفصتلا رمتساو

 ىل تدمو « ةاتف ىنم تمدقت ةديصقلا ءاقلا نم تيهتنا نأ دعيو
 ركذا ال انا . . انا . . انآ ىعيقوت . . ىعيقوت بلطت ملقو ةقروب اهدي
 .نبق اهيف تمحو ةرم رخآو .. ةبلطلا ىسيرارك ىلع الا ةتهقو ىنا
 ديهدلا ىتعاس نهري لاضيا ىلع تناك قيشمذ ىلا رضحا نا

 ىناك .. ىثفب اباجعا هب ظفتحتل ىعيقوت بلطت ةاتفلا هذه نكلو
 ! ةظابآ ىدشر وا .. ىزمر دمحا وا ؛ فيرشلا ربع

 : ىل لوقت اهعيسأ انآو.6 ةشعترم ديب اهل. تّمقوو
 - بهتلم .٠ عئار . . ذاتسا اي عيدب

 .. ةريغص .. ةليمج اهنا .. ةعيرس ةرظن ىلا ترظنو
 + كلذ نم.رثكا رظنا نأ عطتسا ملو .. و .. ناوارضخ نانيغلاو
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 تادب ؛ ىل ترادتسا امدنغ اهنكلو .. ىئايحو ىكابترا ىنبلغ
 . علخني ىبلقو . . ديدج نم اهيلا رظنأ

 اذه ىنا قدضا ال ىتأ :. ريطا كاكا اناو : ىتيب ىلا تدعو
 : رفض ملا اقغعسيل اردبلا نباانلا هلوخ اننلو ىذلأ لجرلا
 ةاتف بلطتو

 ن2 مولا عطتتما 'ملو

 اهيف مانن نا نم ىلحا ايثدلا نا
 : .ئل قدمت ةرآيز ىع قشمد ةعئاج ىلا تبفذ مايا دعبو

 ىهو ىنحفاصت يلا تماجو +. ىلتارو .٠ ةاتفلا ىمفن - ١

 ١ و ٠. ذاتسآلاب تلعف اذام نيملعت ول ه1 . . ذاتسالا

 هذه لك تبتكف .. مجت ىتاو .. ىرقبع ىتأ تركذت ىنكلو
 ! ةرقابعلا ٠ راقو ىف اهتحفاصو ©« ىردص ىف ةاجانللا

 .تادبو .٠ ىئرهش نم هيلع ترثع ام لك تارق اهنأ ىل تلاقو
 لك ىف بوذت تناك ٠ . ىنشقانت نكت مل . . ال . . هيف ىنشقا

 ١ نا .. ارعسشش اهروصا ةهآ لك عم

 د ةبلاط تناك ةرهاقلا ىف اناو ىرعش ىف ىنشتقا

 .. ةكيمس تاراظن اهينيع قوف .. بادآلا ةيلكب
 ةءارف ئنف 'اهنقو تعاضاو تفطغتو كلزانت اهنأك ئىتفتانت تناكو
 ىف مهفت ال اهنا : هبتكت تيب لك اهناسلب مدهت تناك مث . . ىرعش
 .. ةيلكلا ىف اهتقلث ىتلا دقنلا ىسورد عجارت طقف اهنا ٠ رعمشلا
 هيهفت . . رعضشلا مهفت اهنا . . قثمد ةاتف ؛ ةانفلا هذه نكلو

 .٠ هيف بوذتو اهفطاوعي
 نا ىلغ 'انققتا

235 



 ... ةاتفب اهيف ىقتلأ ىتلا ىلوالا ةرملا اهنا . . ىنقدصو

 .  اهيف لزغتتو .. ىراعشأ ددرن اهنا . . رعش هلك انؤاقلو
 .. لاخلا رعاشلا . . نانفلا .. ىرقبعلا بئاجب سلجت اهنأك ىبئاجب سلجتو

 :. اهاقلال الا ىقيعا ال تحدصاو
 .. اهنحا .. اهبحا ىتا

 ! ىتيرقبع ةراثو .. ىتف دوقوو .. ىرعش ىو اهئا

 .قوف قاسو الا سلجا ال تحبصأ .. ىسفنب ىتقث ثدار دقو
 4 ىذيمالت رقتحاو .. نسردمك ىتتهم رقتحا تحبصاو .. قاس
 < ىنيغب حرساو. .٠ ىرعشت .ثكنا .. نينائفلا تافرصت فرصتاو
 ! بدالا ليلق نوكا نأ ىف قحلا ىسفنل ىطعاو

 .. اهبحب ىنتنلعاو ... ىبحب ىليل تنلعاو
 .. ليمج لبقتسمل ةليمج اروص اعم مسرت انادبو
 ... اهتاقيدص نيب هعيذتو . . ىبحب رخفتو . . ىب رخفت ىلبلو

 . , ةعماجلا ىف هب ثدحتتو

 .٠ ىروص ريشنت دئارجلاو

 .. ىئارو نوريسيو سانلا "ىلا رب
 * ىراعشا ددرت ةاثف اهنأ .. ىنيب ىف نوفيلتلا ىسرج قدو

 ! نذل اهدَحو ىليل تسيل ,...ىرخا ةاتم ٠ . ىنارق نأ
 .. ىزخالا ةاتف و
 نمجا .. تاليمج ... تانبلا نم الماك املاع فشتكا ىب اذا مث

 ةملك لك نطقتلي نفلك .. .ىراعسشا نددري نهلكو « ربثكب ىليل نم
 د. ىنئدبعي .. نهبولق ىننبهي نهلكو .. اهنبرشي نهنأك قطنأ

 : عزاشلا ىف ريتساو

 ىنمتتو
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 .٠ شثيكني ىليلل ىبح ادبو
 .. اديا اهيحإ مل امير
 + ةدحاو كنب ىلع هننطاوع رصقي نا نائفلا' قح نم.نكي مل امبر

 .. تائبلا ةيقب لمآ بيخي ال ىتح

 ىكبت .. ىندراطت ىلبل تذخاو .. ىليل نم برها تادبو
 الزغ هنلغ ىذلا رعشلا قحب . . اعم انتايسما قحب ؛ "ىلا لسوتت
 .. اهينيع ىق

 لما بيخا نا عيظتسا ال ىنا .. ىتريغص اي ال .٠ ال نكلو
 تانبلا ةيقب

 تاذلاب ادحا بحأ ال انآ » : ظفاح ميلحلا دبع لوق ددرا تادبو
 1! « ىتف بحل ىنكلو د

 هنظاو ٠ قرف ظفاح ميلحلا دبع نيبو ىنيب يلو . . ىرقبع“ئئا
 ! ةدلاخلا هتاملك نم ةملك تسبتقا اذا بضغي ال

 ! عقرفأ داكا ىتح ربكأ اناو .. تانبلا ملاع ىف تشعو

 ىف ىلمع ىهتنا دقل .. ةرهاقلا ىلا دوعأ نأ بجي ناك . . مث
 ٠.١ قشمد

 بهليو ؛ تاثبلا هبحت ؛« اروهشم اريبك اثاثف تدعو ١+ تدعو
 .. نهبولق نم تاهآلا عزتنيو « نهلايخ ريثيو ؛ ةراعشأب نهفطاوع

 ىلا تجرخ مث .. ةديدج ةديصق تبتكو ىتيب ىف تفكتعاو
 ىثح ىناثلا تيبلا ىلا لصأ تدُك امو .. مهل اهارقال ىئاقدصأ
 ةئاوطسا راد مث .. انيخأ اي هنبقف سالب .. مهنم دحاو حاص
 ! « بابلا ع رمقلا هما اي”

 ٠.. ءاقدصالا ءالؤوب تبلظ ىنا دبال
 ذخا الو عراششلا ىف ىشماو ١. مهريغ ءاقدصا دجا ال ىثنكلو

 نيل



 زور ةلجمو ... رقنت الف فحصلا ىلا ىتديصق لسراو
 .. ءارقلا تاسمه ةحفص ىف اهنم نيتيب ترشن فسويلا

 5 تانبلا نيا .. تانبلاو
 آهل دفنا تادبو ؛ ىتراج ىلا ترشاو +

 ١ خرصت اهب :
 لذع ملكت ام انيخا اي. ٠٠ هد هلوقتب ىللا فيرختلا هيا !

 اهئامب ىف نيل + + غال ناكم ةرهاقلا ىف سيل + . ال مال
 نينانفلا دلب . . قشمد ىلا دوعا نا ديرا .. اهنيسلا موجن الا . -

  2000ىتايح فورظ *. . دوعا نا عيطتسا ال

 كبحا . , كبحا ىثا . . ىبح اهل دكؤأ اباطخ ىليل ىلا تلسراو
 :٠ اناكم كبح نم ىل ىعتاو جوزتن ىلاعت . . انملح ققحت ىلاعت

 رعاشل اناكم . ب ةرهالا ىف هيف ىقيعا نأ عيطتسا .٠ "
 ىليل درت ملو ..

 الين

 رماقللا

 . + فرتتم نياقم ++ رئاكت انآ

 .ثنكو ٠٠ ىربغ نم ةرشع ةسداسلا يق اناو رماقا تادب دقو
 ضعب ىلوح فتلاو ؛ ىقدلا ىف ؛ ىتوخاو ىما عم ميقا اهمايأ
 مث « صنو هعبسلا ٠ ةبعل ىنوملعو : ةرامعلا ناكس نم نابشلا
 ىردأ ال .. تحبرو . ٠ ةليلق نشورقب بعلن انكو -. « 5١7 ةبعل
 ناع حمزلا ىتفعشو ى.'رارصسال حيزا فك نكلو ف ههيركفيع
 اهلوخ فتلي ىتلا ةدئاملا ىلع نم خانم يملا نأ
 * تاوقلا دالوا توبب ىف دتعت « ربكأ دئاوم ىلا .. ةرامعلا ناكس
 ؛ هاراكبلاو ؛ ركؤبلا بعلا ىرمع نم ةرشع ةنماثلا ىفاناو تحبصاو

 غدا ةقبلد ىف اهيل نيساقتب خلا وأ بكغاو م توقربلا *0
 ٠ ٠ راريتساب حبرا .. حبرا تنكو ... ىسار نم ةرعش زتهت نأ نود
 + باصعالا ىوق انأف .. رماتملا بهاوم ىسفن ىف تقشتكاو
 ٠ ةظحالملا ىوق ىكذ انأو .. ةراسح وأ بسكم ىئزهي ال ثيحب
 مث .. ةظحالم ةوتو ءاكذ الوا هنا“ ظح درجم هلك سيل رامقلاو
 ىتح م رامق بعال لك 8 ىئاقدسدأو . . ىئاقدصأ نم بوبحم ىنإ
 فئخاو مهبولق بسكا نا عيطتسا تنكف . . همسا فرعا نكا مل ول

 ىا ىف عيطتسا تنكو : ةدئاملا قوف مثجي ىذلا وجلا ةبهرو ةدح نم
 اع للذتا تحبصا ىتا لب .. نيبعاللا نم ددع ىا عيجا نا تقو
 ةرودنغلا ةاتفلاك ؛ ىتليل هعم ىضقأ نم مهنم راتخاو ؛ نيبعاللا

 .٠ اهقاشع نيب راتخت امدتع

 ايزو



 كليا نكا مل ىنأ ؛ رماقيك ىتالهؤم نم ربكأ ناك امبر .. نكل
 دقل .. ىريغ ىنم هذخأي لام ىدنغ نكي مل .. هيلع فاخا ايس
 نم اهتضرتتا شورق ةسمخب : اريغص تنك امدنع بعلا تادب
 بعللا ادبا نا كلذ دعب تدوغتو .. ىبتاجب سنجي ىذلا قيدصلا
 . نيجرفتملا نم وا نيبعاللا نم دحاو ىا نم ىضرتقا + سّلفم اناو
 الا ىدي ىف ىقني نكي هلف ؛ ليللا رخآ ىف هينجا ىذلا حبرلا امأ
 .. نونجب هحبرأ ام لك رثعبا تنك .. ةيلاثلا ةليللا ادبت !هثير
 اوناك .. اذه ىنع نوفرغي نيبعاللا لك ناكو .٠. امعتم اميرك تنك
 اهنم نوكاو حابرالا رخدال ال « هسفن بعللا ةذلل بعلا ىنا نوملعي

 .. ليصألا رماتملا طورش لوأ ىه هذهو...: ةوب

 ايفحص لمعأ حابصلا ىفو ؛ ةليل لك بعلأ اناو مايالا ترمو
 .. ًرامقلل تغرفتو ؛ ةفاحصلا ترجه مث . . فحصلا ىدحأ ئف
 . .. اعمال ارماتم تنك ىنكلو < اعمال ايفحص نكأ ملغ

 . . رامقلا تفرتحا مايألا رورم عمو
 ةميق ىلع ىسفنل لصحأو + ىباسحل دئاوملا دقعا تحبصاو

 دئاوملا ىنغا ىه اهدقعا ىتلا دئاوملا تناكو .. « اتويناجلا ١
 تنك ىنا كل تلق ول .. ىخذب دازو ؛ ىحابرأ تدازو .. اهاقراو
 ,مغرو © غلابا ال ىتاف < هينج فلا نم رثكأ دحاولا رهشلا ىف بسكا
 ؛“ ةقينأ ةقشو « ةرايس ىدنع حبصا .. اسلفم امئاد تنك كلذ
 ىتليل ادبا .. سلفم امئاد ىنكلو ؛ بايثلا رخفا ىدترإ تحبصاو

 . . نيجرفتملا دحا نم وأ نيبعاللا دحا نم ضارتقالاب  ةليل لكو

 ىتح -. . ىنقلقي ءىش اهيف نكي مل .. ىثابحب اديعس تنكو

 78 وأ ىنقلقي نكي مل نيرماقملا عبتي ىذلا بادآلا سيلوب
 دقف ؛ ريكفت ىندأ ىنم ىضتقي ارما سيلوبلا نم برهتلا نكي.ملو
 ... رامقلا دئاوم ىلا لصي نأ نم زجعا سيلوب هنأ معا تنك
 نا نكمي ال توزب ىف دقعن ىهف .. اهيلا لصي نا هيلع ليحتسم

 ايلا

 تركذ ولو ٠, اهتمجاهم هلاب ىلع رطخي وا ؛ سيلوبلا ةهبش ريثت
 ©« ءارضخلا دئاوملا اهتويب ىف دقغا تنك ىثلا :تالئاعلا ءامسسأ كن
 ويبلا هذه باحضا لك نكي ملف كلذ مغرو . ٠ ترعذل
 ةبحاص عم قئفن' تنك .. رامقلل مهتويب نورجؤي اوناك امنا ..
 * تاهينج ةربثع ريظت 4 ىئاقدصاو انآ ىئفيضتست نأ ىلع تيبلا
 + ةلئاعلا ةميق بسح ء اهينح نيسمخ ىلا راجيالا عقتري انايح'و

 ارهظم انتفاضتسا ىف ىرت تيبلا ةديس نكت ملو ؛ نيبعاللا ةميقو.
 اصاخستتا .فيضتست ىهف ؛ ليواقألا اهلوح ريثي و' اهحرجي

 ىف نوبعلي مهنا كلانف ام لكو © ءاسنو الاجر + نيبذهم نيمرتح
 + ! ةيلستلا درجم .. ةيلستلل « ةئيشتوك » اهتيد

 نيرماقملا نم

 . ."اديعس . , نسيلونلا نع اديعب . . ائئيظم . . تقع اذكهو

 .. اهب اروخف نكا مل ىناف ؛ ىتايحب اديعس تنك ناو ققكلو
 < دجاوا نأ عيطتسا ةفص .. ىنصقني ءىش امئاد كانه ناك

 : ةنص ىه اهب نا ىثمتا ىتلا ةفصلا هذه تناك نساثلا

 .. ! بيدألا

 هلو © بتك هل .. ابيذدا نوكا نأ ىنمثا اناو ؛ ىرغص نم

 ةفاحصلا ىف تلغتقا دقو . . سانلا ةنسلا ىلع مسا هلو ؛ تالاقم
 يئدوآري :لظ.ىملح نكلو .. ةفاحضلا ىف تلكفو ٠ . اًنيدآ

 ! ابيدا نوكا نأ بجي .. "ىلع حليو .
 « ىئرفلا بدالا ىف ىتاءارق تلغا تناكو . . اريثك ارقأ تنكو

 تمجرت ول اذام . . ةعئار ةقئاش ةصق . . كايرو ةصق ةرم تارقو
 ةيئاك ىف ىسفن تلجسو + ىمساب بانك ىف اهترشنو 6 ةصقلا هذه
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 .٠. ملحلا اذه نم صلخت! نأ تلواحو

 غرفتا نأ ىلغ رصا اناو . . ةديدع اروهدش كايروم ةصق تليها

 ان



 ديغسلا ىتايحلو 4 رامقلا فارتحال
 .. ىنقرؤتو .. "ىلع حلتو ٠.
 تحبصا ىتا دح ىلا .. اهتمجرث ىف تسمحتو .. ةصقلا مجرتأ ىنتكم ىلا اسلاج ىسقن تدجو ؛ مايالا نم موي ىف 4 ةأجف مث

 باتكلا عيطأ نا دعب ؛ حبرلا نضوعاس : مهب ال نكلو « ىلايللا كلت ىف ىحابرا ترسُحو ... رامقلا دئاوم نع ةريثك ىلايل بيغا
 .. رامقلا. حبر نم ذلا . . اذيذل احبر نوكبسو .. ةعيباو

 .. ءماوهالاو ةيدقملا تبتكو ؛ ةصقلا دادعا نم ثيهتناو
 .. ىبأ حور ىلا هتيدها

 5:5: هعيطأ دفيع
 ىلوتي ارشان دجا نا "ىلع ليحتسالا نم هنا فرعا ثنك دقل

 نورشاثلاو : بدآلا ملاع ىف الوهجم تلز ال ىتاف 6 .ىباتك عبط
 + حبرلا ةنويضملا بتكلاو . . نيروهشملا ءابدالا بتك الا نوعبطي ال
 . ىباسح ىلع هعبطا نأ ىه ؛ ىباتك رشنل ىمامأ ةديدولا ةليسولاو

 اعوبطم © نيمثلا لوتسيربلا قرو نم اقالغ هل عنصا ناو .... رخاق قرو ىلع هعبطا نإ تررق .. رماقملا حورب هعبط ىلع تمدقاو
 نا : ةخسف فلا رقع ةسمخ هنم عبطا ناو +٠ ناولا ةسمخد»
 .. كلق نم رثكا عيبن نأ عيطتسن 4 اناو كايروم

 -. ولو .. هينج فالآ ةتس ! ؟ عورشملا فلكتي مك
 سالفالا نكلو . ٠ امئاد اسلفم تنك دقو . . سلفم ىثأ حيحص

 .. ادوقن دجن الأ هانعم سيلا

 نوبحري مهلكو « نوريثك ىئاقدصأ نا .. نيدتسا نأ تررقو
 عورشل ضارتقالا ريغ ؛ رامقلا بعلل ضارتالا نكلو .. ىئارقاب
 راجتلاو .. ىراجت نيد باتك عبطل ضارتقالا نكلو .. فرشلا كيغ ضرتغي ضرقملاو ؛ فرش نيد رامقلا نيد نأ . . مخض ىبدأ
 ثلا نوضرتفي ال
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 1! دحا ىف فرشلا

 الل

 . يتداع ريغ ىلعو تحاصل اغفيار اكيش تبتكو : تض
 <. ةميلطملا

 .. باتكلا عبط متو

 1! يسن ل يجي 7! هعلار_.- اعمال اكينأ حّرخ
 .. فحضلا ىف هثع تنلعاو
 1 هاء, قوسلا يف هتحّرطو

 ىذلا بانكلا ىلا رظناو  تابتكلاو ةعابلا ىلع رودا اناو
 ةفص اريخا ىل حبصأ دقل . . ىسفنب اروخف مستباو : ىمسا لمحي

 . سانلا اهب هجأوا نا عيطتسا
 2+ مايالا رخو
 +: ةكالق د. ناره .: ريف
 .٠ ةخسن ةئايعبرا. ., ! ؟ باتكلا نم ثعيب ةخسن مك ىردتا

 .. ةخسن فلأ رثع ةسيخ نم ةخسن“ةكابعمرا

 ٠٠ ىئارو نورجي نويدلا باحصأ ادبو
 نم ىثويد ددسا نا عيطتسا ىلعل < رامقلا دئاوم ىلا تدعو

 . باتكلا لشقف اهكزت ىثلا ةزازحلا نا ودبي نكلو ٠. ىحابرا
 « ىنهذ ءافص ىف رثا دق كلذ لك . . ىنقحالت ىتلا نويدلا لكاشمو

 .٠ رسخأو .٠. رامقلا دئاوم ىلع رسخا تحبصأف ؛ ىتظحالم ةوقو

 نوقيضي نوبعاللا حبصاو ؛ ىباصعا دقفا ثحبصا مث .. ريسخاو
 ٠٠ ىنم نوبرهيو : ىب

 .٠ ىنومحري ملو .. ىنم نونئادلا سئيو
 ٠ ىبايثو ؛ ىتيب ثاثاو © ىترايس اوعاب
 الب تاكيش .. ةبابنلا ىلا مهيديا ىف ىتلا تاكيشلا اومدق

 ٠ روهش ةثالث سبحلاب ”ىلع مكحو .. ةبكاحملل تمذقو .. ديصر

 * رماقمك تنجس ىنا دقتعت سانلا نا ىنقباضي ام رثكاو
 !! بيدأك ال

 ا



 ةديدجلا ةيصخشلا 0

 .. قوقحلا ةيلك ىف بلاط انأ
 مسا اهل ىتلئاعف « تاوذ نبا ١ بتل نولمحي نمم دحاو ىلعلو

 ٠ ىئايخ نم مارتلا وأ سيبوتوالا بكرا مل ىنا .. ةرايس بكرا اناو تدلو ذنمو .. ىذحو ىل ةرايس .. ةرايس ئدنعو © ىنغ ىبأو * ميدق ريبك
 كلما ىنأب الو « ثاوذ نبا ١ ىنآي رعشأ ال ىناف كلذ مغرو

 .٠ فيعض ىثأ ٠. امئاد مهتيرخس عضوم ىنا .. ىئاقدصأ نيب عئاض ىنا وه هب رعشا ام لك :. ةرايص
 . فعضلا اذه ىلع باغتأ نإ لواخا اناو ىتايح لوطو

 ىب ةيرخسلا نم مهعنمأ نأ ٠٠ ىئاقدصا لثم ايوق ودبا نأ لواحا
 .. ءىش ىغ قوفتا نا .-

 ىدسجو .. قوفتا نأ عيطتسا ال .. لما ال نكلو .. لوب ىلوفلاو : نقاوكسالاو ؛ سنتلا تبعل . . ايضاير الطب نوكأ نا تلواح
 . , ةيرط لازتال ىماظعو ؛ ىدلج تحت ةيفتخ لازت ال ىنالضعو + دتشب نأ ديرب ال

 .. زاتمم ةجردب حجنا نا .. ةساردلا ىف ى
 ىنلمحو ؛ ىلقع هات راكذتسالل تسلج املك ى

 .. ماعلا رخآ تبسرو .. باتكلا نع اديعب ىلايخ
 .. ةيوقلا ةيصخشلا بحاص باشلا رود لثمأ نا تلواحو

 .. اليلق الا مستبا الو .. اداج اريبعت ىهجو ىلع عضا تنكف

 اكونت

 ىنيب ةشقانم تثذح اذا بوذت نا .ثبلت ال تناك ةفبرملا ةيصخشلا هذه نكلو .. نبانلا ىلع ىلاعتاو ... ظيلغ توصب ملكتاو
 .. ىكبا انايحاو .. ايبغ « اعئانض .. افيعش .. ىتقيتح ىلع مهماما ودباو .. ىلاقدصا نيبو

 نم قيدص .لك نا .. .تنب ىل نوكي نا تلواح .. .تانبلاو
 ارفثم سيل ىلكشو ٠.٠ رثكا هل مهضعدو ؛ تنب هل ىئاقدصأ

 ةلئاع نم ىنا مث .. ىفعض حضقي + قيقر ميسو ىهجو نأ ٠٠
 ىلا اهتوعدو ةاقف ىلا برقتلا ىلغ ؤرجا ال ايوطنم الوجخ تنك امبرو .. تائبلا ىرغت ةريثك "ىف تافص نا . . ىنغ ىباو + ٠ ةريبك
 ائنب راتخأو ؛ ءاوطنالاو لجخلا اذه مواقا تنك ىنكلو .. ىترايس
 « اهمثطلي » ىتح نيترم وأ ةرم ىقتلنو اهفرعا داكا ال مث ؛ اهيلا مدقتأ
 ! ىتم نوقابلإ رسيو ١ :ىئاقدتما دحا ىثم

 م: بيحتاو

 .. ةراهنملا ةفيعضلا ىتيصخشب بذعتاو
 ؟ فيعض انآ اذامل

 نم فكت ال ىماو .. ريغص لفط ىتاك مويلا ىتح ىنالماعتو .. اريثك ىناللدي ىباو ىما .. ”ىدلاو ديحو ىنا امبر
 ةريغص ةبضغ بضغأ نا ىفكيو .. ابلط ىل ضفري ال ىباو ٠.

 .. هلك تيبلا زتهي ىتح
 .. ىرخأآ بابسأ كانه تناك امبرو

 ا. قييدمتا وعلو: 7 قّرفا ل
 انك . . ركاذن نكن ملو .. مهعم بهذا تنكو . ١ مهسورد راكذتسال نوعمتجيو « مهنم دحاو تيب ىلع نوددرتي مهلك ىئاقدصا ناكو

 ثدحتنو تقولا بلغا بعلت
 لياتملا ثيبلا ىلا علطتلاب نومتهم ءاقدصالا ءالؤه نأ تظحالو
 :.. كاتب لئلحملا تيبلا ىه نأ

1 
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 دق مهنم لك . ٠ تانبلا ءالؤهب ةقالع ىاقدصال نأ
 هثداحتو . . تاراشالا هلدابتل ةفرشلا ىق هيلا جرخت , . اقثب راتخا
 .٠ :تاعاسس قرغتسي اثيدح نوفيلتلا ىف

 .. مهرس ىلع ىننوعلطي ال ىئاقدصا نكلو
 .٠ اهيف ىنوكرشي نأ نود « ىماما تاتسمهلا نولدابتي مهنا
 .٠ !دوجوم تسل ىنأك مهنيب ىنا
 .. مهيلع ترثو
 .٠ راغصلا لاقطالا ةروثك ةروث
 ٠ مهثم دحاو ىنا . . مهرارسأ مهكراشا نأ ىقح نم.نا
 مهتيرخسل ملستسا ملو .. مهتذاعك نيرخاس ىتروث اوليقتساو

 جرخا تنك .. ناريجلا تائبب مهتاقالع ىف مهقياضا تادب :.
 اهل ريشاو .. ةلباقملا ةفرشلا ىنا تنب تجرخ املك ةفرشلا ىلا
 هتراتخا ىذلا ىقيدصل ىناكم كرتا نأ ضفراو « ةينايبص تاراشا
 + ثدحتي ىذلا قيدصلا بئاجب تفقو نوفيلتلا قد املكو « اهسفنلا
 . ةثداحملا عطقاو ... ىنغاو .. خرصأ .. هقياضا تذخاو

 + ناريجلا تائب مع ةئبأ ؛ ىميم نا ىئاقدصا.ىل لاق مث + مث

 تانب تلأسو « ىب تبجعاو ؛ ةفرشلا ىف ىنتآرو « مهترايز ىف تناك
 ئاقدصا اولأس اهمع تانبو ١ ىثؤقيلت ةرين' نع اهمع

 رمثلا نه وطعأف
 4 تطبارو © تيبلا ىلا تدعو

 ناموي ٠٠١
 ٠ ىميم تثدحت مث
 ... ةعاس فضصن ثداحتن انيقب
 ىلا مهضعب اورظنف ؛ ةثداحملا ابثب مهغلبا ىئاقدصا ىلا تيرجو

 مهلعل .. لاع توصب كحضي مهتم دحاو قلطناو . . نيرخاس ضعب
 ! نوقدصي ال
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 .. ماسلا ىق ةيناث ةرم يمدم تقدختو
 :. ةعامس ىنتثدح

 ثال“ انايحاو .. نيترم موي لك ىنثداحت ىميم تحدصصأو
 ىلا ليميو ؛ العتفم ودبي ىلؤالا مايالا ىف اهثيدح ناكو .. تارم
 اهك اهيلا ثدحتا ىسفن تدجوو .. آدهي ادب اهثيدح نكلو . . حازملا

 2 ددرتا ال . . ثيذحلا ىف قلطنا ىثا : . لبق نم دحا ىلا ثدحتا مل
 ةيقب ثيدحك اهثيدح نكي ملغ ىغ اما .. لجخا الو ؛ كبترا الو
 ٠ اهتعيسس ىتلا تاناوطسألا رخ؟ نع ثدحنت نكت مل . . تاثبلا
 © اليلخ ثدحتت تناك .. ةريزجلا ىدان نع الو .. مالفألا نع الو
 .. اباذع اهردص ىف ىفخت اهناك « ةرسكنم ةنيزح امئاد ودبتو

 نولدابتيف .. ىميم نع مهثدحاو ؛ ىئاقدصا ىلا بهذاو
 مهنا .. لاع توصب كحضي مهضعيو ؛ ةرخاسلا تارظنلا هذه
 +7 قوقدَسي أ

 اريثك تددرت دقو ٠ 0 ا
 ةليمج اهدجا نل ىنأب ىظرقح اهنا لي ؛ هاقللا ن ,لع قفاوث ن

 .. ميمصتلا ةوقي
 اهبرو © قئاقدصأ ىذحت ىلف .نميمصت ىم ١ هذهب

 لجرلا ةوق .. لبق نم اهب رعسشأ مل ةديدج ةوق ىف ريثت ىميم
 0 عب

 .. اهتيقلو
 ا ةييزخو >> ةلينع هن
 ةحالف هجوك ؛ ريدتسم اههجو . . ةرشع ةنماثلا ىف . . ءارمسا

 دْئِجت الو © اهرعش صقع ديجت ال اهنا تظحال امبرو .. ةولح
 راي. اهيا اهسبلو جو اهنردي 1 يق ىلا جميلا ؟رتلو
 . ةليمج اهنأ ىفني أل اذه

 يف يرطب راسل ف يقي سلظكااولا ٠ برغ ىهو

 دلل



 مث ٠.١ هب موقت نأ بجي ارود تركذت اهنأك ةعيلخ ةكرع.ب ىتأ
 .. ةيوطنم ةرايسلا نكر ىف شيكنتو

 ٠ اهنم ىوقأ .. ىوق ىنإ اهبتاجب رعشا ىنا
 ه+ ديس ىتأ ١.. لجر ىنا ل
 ىنيب ثدح ام مهل ىورأل ىئاقدصا ىلا تيرجو .٠ اهتكرتو

 مهدحأ قلطناو ؛ نيرخاس ضعب ىلا مهضعب رظنو .. ىميم نيبو
 ءالؤه هركا تادب ذقو .. نوقدصي ال مهنا .. لاع توصب كحضي

 + ! ءاكوسألا
 1 ينيك لاق تدعو
 دقو .. اهبسمت .. ال .. تارم ىئامث .. اهتلباق ةرم مك

 مالؤكف .ئلع ديرتل' هما نك ++ نياقدصا لع نع اهب تيتا
 ئف دعي ملو .. مهتاكحضو مهتيرخس قيطا دعا مل . ءاقدصالا
 نا ىلا .. اهثداحأل نوفيلتلا بتاجب نثيعا .. ئميم الا ىتايح
 . . اهاقلإ

 ٠ . . اهتلبق دقو

 قوف ةلبقلا معطب رعشاو ؛ اهلبقا ةاتف لوأ ىه ىميم تناك اهبر
 .٠ لفطك نهلبقأ تنك ىنكلو .. تائب اهلبق تللبق دقو .. ىتفش
 ىتاللا نه تانبلا تناك . . ىتيصخش فعضو ىئايح اههوشي ةلبق

 +٠ لجو ةلبق .٠ اهلبتا ىذلا اناف +. ىبيم اما - . انأ ل تتقي
 ٠ ةلماك ةبصخشكب ضبنت ةلبخ

 اهناكم كرتت نأ َقيكو :..ةنولعل ىضتناو .. مدي نا نا ىلا
 : ىديب اهدي ىلع طغضا انأو اهل تاق ةرايسلا ىف ىئئاجب

 , . ه5: نيوتيلتلا ىف وبلا نييتذح

 ىذدي نم اهذي تبحس مث .. ةبيرغ ٠٠ اليوط ىلا ترظنو
 * ىنع اههجو ريدت ىهو ىل تلاقو

 "و

 7+ كقيأعلا نا اب هلاك
 : ةثهد ىف تلقا
 1 رع ادلب 3 ال
 : اهماما رظنت ىعو تلاق

 , , كاقلا نلو .. كثداخا نل
 * ضبقني ىبلقو ؛ ةشهد دشا اناو تلق

 ؟ ىرج اذام
 : تلاق
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 نا لواخا اههجو ىف رظنأو اهنم برتقأ انأو تلق
 . :كبحلو .... كقرعأ ىتا ع
 1 ةدح ىف تلاقو نيترئاث نينيعب "ىلا تتفتلاو
 نزلا + : نمسا تح فرجت ل. عا ئدهرمع ال: :يتعرمت آل كنا حا

 .: دحا مغ ةنبا تسل اناو .. تفرم سيلو . . .ىميم ندهل ىمسا
 متاقلل ابا

 ءاكبلاب مهت اهنأك تلاقو « اهسأر تسكتو ... اهتوص تفخو
 . هيف كوعقوا بلقم ىنا ... ىغ كوعدخ دقلا

 ذيلتلا ىف كثداحأ نأ ىنم اوبلطي نا ىلع تانبلا عم كؤاقدصا
 ثدحيس كلذ لك نا ىردا نكأ ملو . . كتثداحف . . كيلع اوكحضيلا

 :. كبحاس ىتأ ىرفأ قكل ملا...
 : مهفا ال انأو تلك
 الو كيبعا يتنكلو ح

 انا .. ةمداخ . . ةمناخ انا . . ةمداخ بحت نا نكميال كنا
 !؟ ةيداخلا ةميعد

 ٠ فيثك بابض ىف قرغا ىثا تسسحا . . تكسو . . تتكسو

 .لجرلا ةيصخش  اهتبستكا ىتلا ةديدجلا ىتيصخش نا تسسحأ
 تادب . ىرخا ةرم ىئاقدصآ ىنم رخس دقل .. ب

 وع



 : اهيقنجو ىلع ردحنت اهعومدو لوقت اهتعمسو
 طقف ىل هتضرتا دقل . . ىده ىتس بوث وه بوثلا اذه نا

 : . كئاقلل تنج املك ابوث ىتضرقت تناك دقل .., كيلع رودلا لثمال
 ثدح ام لك اهل ىوراو * اهل هديعاو بوثلا علخا دوعا ايدتعو
 . كئاقدما ىلا اهروذب هيورتل اننيب

 رظنت نا نيك ديف تلزنو ةرايسلا باب تدقفو . . تنكسوتا
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 ++. ىبلك ىف قذتت ةداخ َنيكاكْسَو
 ىلع رطيست ةدحاو ةركف كانه .تناكو .. ىتيب ىلا تدعو

 .٠ اعيمج مهظقأ نأ' .. ىئاقدصا لتقا نأ ..: ىريكفت
 ؛ سدسملا تذخاو ىبا بتكم ىلا تيرجو + . مهلتقأس . . معن

 تيهجتاو ىنرايس تيكر مث .. صاصرلاب وشحم هنا ىلا تنئامطاو
 لخدا نا لبقو . . هيف اوعيتجي نأ ىئاقدصأ دوعت ىذلا تيبلا ىلا
 ++ ناريجلا تيب ىلا هجتأ ىسفن تدجو مث .. اليلق ثددرت ..
 ري الكي ياك ننأ ةقلخو .3٠ ايي ملل عع

 * اهيف تخرصو « ىده ىل تحتف,
 للا يش قلك ل اخ
 نم ىده تعجارت دقف .. ىنيع ىف ودبي نونجلا ناك امبرو

 خرص اهعمسل انو: + ىئاجأ

 .. اهدي نم اهتبذج . . ملكتا نا نودو ٠ ٠ ىمامأ هميعن تيارو
 رايسلا ىف ىبتاجب اهتبكرا مث .. ملسلا ىلع ىئارو اهتبحسو
 ىذلا ناكملا ىف اهب تفقوو .٠ و .٠ ةنونجم ةعرسب .. تتلطناو

 .. انيقتلا املك هيف فتث نأ اندوعت
 اع داع دلع

 تحجت' .. ناحتمالا ئف ماعلا اذه ثحجت دقل. .١ ىردتأ
 ! زاقمم ةجردب .. قوفتب

 ا

 .. اهرجه هنكلو .. اهقلطي مل .. ىما ىبا رجه
 عوبسا لك تيبلا نع اهبيغي ةليلب هرجه ادب دقو

 عوبسألا بيغي مث .. لايل ثالث بيغي حبصا مث . . نيتليل : ةليللا

 ملو .:.. .ةقلظمم .. . ىرخل ةارما جوزت هنا ىما تفرغ مث + , هلك
 .. رثت ملو ٠.٠ ىمأ ضرتعت

 . . اهسفت نم هتمرخ اهنا هتلعف ام لك . . قالطلاب بلاطت“لو
 هقحب بلاطي رهش دعب داع دقو . . جاوزآلا قوقح اهيلع هل دعي مل

 راثو .. تضفر اهنكلو .. ةدحاو ةليل ولو تيبلا ىف ماني نإ ١

 ٠ نشفرلا ىلع ترصاو .. ددهو ىبا
 ان' .. اهدالوأل اهرمع بهت نا اهسفن نيبو اهنيب ىما تررقو

 .. مهربكا اناو . , تانب ثالثو نيدلو . . ةسمخ انكو ..
 قالطلا ىم' بلطت مل اذامل .. لعاستا ىربع لوط تمقع دقو

 .. انيلع قافئالل اهل ىبا همفدي ١م وه ببسلا نوكي نأ نكميال . .
 قافنالاب امكح ردصتستو هيضاقت نا تعاطتسال تقلط ول ىهف
 تلظ ىما نإ اريخا الا ملعا ملو .. هقفني ام فعضى زاوي « انيلع

 هريغ نم جاوزلا نم اهسفن ىمحت ىتح ؛ هل ةجوز اهسفتب ةظفتحم
 مدضخت ال ىتحو ؛ اهيلا مدقتي رحآ لجر مامأ فعضت ال ىتح ..
 .,. اهرمع لك انبهت الغ . . ىرخا ٌةره اهيلع اهلها طغشل

 لجا نم .. لجر الب جاوز .. جاوزلا ةقرو ىف اهسفن تنجس دقل
 . انلجا نم ... اهدالوا

 تحبصأ مك



 نا دعب ناكو : اريثك بسكي ناك .. ةشرو بحاص ىبا ناكو
 نم ةقش نكسن انك . . رتس ىف شيعنل انيفكي ام انيلا لسري انرجه
 ةسردلا ىلا اعيمج بهذن ىتوخاو تنكو ةلايسلا ىح ىف فرغ عبرا
 مث .. انعو .. هلمع نع ةديدجلا هتجوزب لغشني ادب ىبا نكلو ..
 ثالث هل حبصاو .. ةثلاث ةرم جوزت .. ةدبدجلا ةجوزلاب افتكي مل
 .. اهيلع قفني تويب ةثالثو تاجوز

 هنا الا -.. ةثلاثلاو ةيناقلا < + هيتجوو نم بجني مل هنأ مرو
 انض دادزت هدي تناكو ٠. انيلع قفني امم رثكا ابويلع قفني ناك

 ةقشلا نم انب لقتنت نأ ىما ترطضا ىتح . . رخآ دعب ارهش انيلع
 . . دسلا عراتش ىف « نيترجح نم ةنوكم ةقدك ىلا اهتكسن انك ىتلا
 ةرجخ ىلا لقتنن نا انررطضا <. انيلع انض دادزي ىباو .. ىمث
 . رهشلا ىف اشرت نورشعو ةسمخ اهراجيا ؛ انلك اهيف ميقن ةدحاو

 .٠ سرادملا نم ىمأ انتجرخاو
 .٠ ىثيعلا ةيقل بسكل ناو 4 لمعت نأ بجي ناك
 :. ةقالحلا ملعتا ىتح قالح ىبص لغتسشال ىما ىنتلسراو

 حيلصت اهيف ملعتي ىحلا ىف ةريغص ةشرو ىلا ىخأ تلسراو
 اهسفن ىهو ... ةطايخلا ىلع نيتخالا بردت تادبو + . .تازابسلا
 .. ةطايخ لمعت تادب

 امهنم لكو .. هيتجوز عم ميقيو .. انمحري ال ىباو كلذ لكو
 ٠ . ةضورلا ىح ىف ةريبك ةقسث ئف

 م: ةريلتع ىفأق
 الضفت اهل هيطعي ام الا ؛ ةقفنب هبلاطت الو . . قالطلاب هبلاطت ال

 ..2هلم

 2 ىلا ةركا اأو تريكو
 ةجوزلاا تيب ىف ءاوس .. امايأ هعم ميقاو هيلا بهذا ت

 هئم .مقتنا .- ٠ هنم مقثلا ىنأ ١ سمحاو -. ةثلاثلاةجوزلا .وآ ةيناثلا#

 اذذأ

 دآَو:ةنهب مقتنآو © :هتدئاما كلغ .لكآ اثاو ةنم مقتناو + - هل ىترايزب
 ٠ دلوو تنب ىرخأللو ةنبا ايهادحال تناكو . . هتجوز دالوأ برضأ

 تحبصا .. ىرخا ةقيرطب هنم مقتنأ تحبصأ تربك نا دعب مث
 .. اههلاناو . . هيتجوز ىتنب ىرغا + هدنع امايأ ىخقأل تبهذ املك
 .. ماقتنا هنكلو .. ذيذل ماقتنا هنا .. امهنم ىبابسش عبشا

 ثادبو .. احجان اقالح .. اقالح حيضا نأ تعطتسا دقو
 انليبس ىف هتساق امع ىما ضوعا نإ ىمع لك ناكو . . اريثك بسكا

 + ىبسكمب تعطتساف . ٠ ىبا مهيلع هبتك امم ىتوخا محرا ناو . .
 جوزا ناو .. لينملا ىح ىف .. ةعساو ةثيدح ةقسش انل رجأتسا نأ
 2+ ةلئثرو حاتتفا ىف هئالمز دخا كرانشيل ىخا دعاسنأ ناو .٠ ىتخا
 رثكأو . . ويناب اهمامح ىف ناك اهترجاتسا ىتلا ةقشلا نأ ركذاو
 ىن محتست نا مويلا عيطتست ىما نا .. ويئابلا اذه وه هب تحرف ام
 ىم' وعداو نخاسلا ءاملاب وينابلا الماو ىسفنب لخدا تنكو + ويناب
 ام ردقب ...: اهبخا ىثا + اريثك اهللذآ تنك ذقلا . . ماتحلا ىلا
 ٠٠١ ىلجأ نم تبعتو ىنتبحأ

 ماقتنالا ىلع بظاوأ' .. ىبا ةرايز ىلع بظاوا تللظ ىنكلو
 ىقيب ىلا'امئاذ ىنِنَدِجي ءىق كانه: ناك 2 + ةيتجوزا ىتنب ىغ ةئم
 ناك امبر .. ةثلاثلا هتجوز تيبو « ةيناثلا هتجوز تيب .. ىبا
 نيتداج اتسيل هيتجوز نآل امبرو .. نيتيبلا ألمي ىذلا حرملا
 .. ىتوخأك مهلا نولمحي ال امهدالواو . . ىماك امئاد نيتنيزح

 اديعس ناك ىبا نا ركنا نا عيطتسنا ال انأف .. .ءىق لك مغرو
 .٠ هتايح ىف

 نا هنم بلطت  ةيناثلا  ىبا ةجوز تعمسو .. موي ناك مث
 هتعيس لب .. ةفدص ايهثيدح عبسا ملو .٠ اهتتباب ىنجوزي
 ىف ةناقالل تيهذ املك عمسلا قرنسا نا تدوغت دقف .. اقارتسا

9 
 هدب وق كج

 وي



 جوزتال اكرش ىل تبصن دق ىبأ ةجوز نوكت نأ تفخ .. تفخو
 و ... كارثقلا بصق ىلع ةرداق اهنا .. .. اهقرعا .ىتا. ..+'اهتثبأ
 اهنم تعبشا دقو اهجوزتا فيك .. ةاتفلا هذه جوّرتا نا ديرا ال

 ىمأ ةرض ةئبا جوزتا فيك مث .. ىبابسش
 .٠ ادهك ىما

 ديرا اهل تلق .. ىنجوزت نا اهنم تبلطو ىمأ ىلا تيرجو
 . . اهلامتحا ةوق ىفو ؛ ايتفع ىفو « اهقالخا ىف اهلثم ةاتف

 .. اهتخا ةنبا نم ىنتجوز .. ىسا ىنتجوزو
 . 'اهلثم ةرباص .. اهلثم ةيوق ٠٠ العف ىماك ىتجوز تناكو

 ٠ ةملعتم اهئأب ىما ىلع زاتمت لب :. اهلثم ةفيفع .. اهلثم ةداج
 .. بتكتو ارقت

 اجت + نفاخ هنأ: بحت: اهنا <. ىكور هجكسو
 . اهينيع ىشومرب ضرأآلا ىل ثرفت داكت

 .. اديعس ىرمع لوط ئقبأ ن بجي ناكو
 نا دعبو .. تاونس ثالث دعب نكلو

 تومتستف اهتجوزت ول ٠

 . اهتجوزت اذإ الأ اهيلا ليبس ال نأ تفرعو .. بني
 ٠. اهجوزتا نلأ .. .نكمياال ء,.
 . .ىبا هل اثضرغ امل ىدالوأ نضرع' نل .. ىبأ ةاسأم رركا نل

 :: ىتلغبفت لارثآلا ٍثنِئَرَو
 -  اديعس نشاع دقل .. ةاسأم ىبأ ةايح ىمسنا اذامل ١ ٠ نكلو
 ٠: انه ءم ةذالوآ نع ىلخت دتل .٠ ةاسام اهنا . ال
 ٠ هلثم لعفا نل .. ادبآ . . هلثم لعفا نل

 دول

 ارم جوزت دنال ال « هدآلوا نغ ىلخت ةثا ىبا ةانام - . نكلو
 .٠ ىرخآ

 .٠ ةاسنأم كانه تناك امل ؛ هدالوأ نع لختب مل ول هنا ىأ

 .. اهجوزتا ال اذامل .. اهجوزتا نا عبظتسا ىثا
 + ىذالوا ىلع قافثالا ىلع صرحا نأ بجي كلامه ام لك

 + ىبا ةاسأم رركتت.ل
 ٠٠ بنيز جوزتأ نأ ىسفن نيبو ىثيب تررقو
 ينو عورات ان اهتصأو مج ةلهش وه لع رانك اذبو

 هللا ناكو .. مهيلع قفئأسو « دالوالا عم ىلوالا ىتجوز ىقبتسو
 اهنا ٠٠ قالطلا بلطت نأ نكمي ال ىتجوز نا ٠ نيئسحللا بحي
 . اهقركأ يا جب ىلع

 ده جاوزلا ئه بتيو تحتانو
 اهلها اتعمو .. اخابض ةدحاولا ىتح اهتليل اهذتع ترهسو

 .. ةلهس ةايحلاو .. ناوشن .. اديعس ىتبب ىلا تدعو . . اعبط

 .. رهفكم اههجوو <« سئارفلا قوف ةسلاج ىتجوز تدجوو
 ؛.ةخاقو ىف ىنتلاسؤ . . مستبت مل اهنكلو

 ىتلا ىلوألا ةرملا ىه هذه نا حبححص .. لاؤسلل تشهدو

 نكلو .. احايص ةدحاولا ةغاسلا ىتح تيبلا جراخ اهيف رهسا
 ىلع ىتجوز ؤرجت فيكف .. نيف تنك : ىلا لاست نكت مل ىما
 ! ؟ ىلآّؤس

 تبذكف « ىتوشنو ىتداعس ركعا نأ ديرا نكا ملف كلذ مغرو

 .٠ مزح ىف ثلاقو .. اهقدصت ال اهنأك ىتدثك تلبقتو ىتجوز ىلع

 د4



 *!1 نشرخأتت ام هرم ئتات -
 .٠ ناوشن ناحرف تدعو .. بئنيز دنع ىرخا ةليل ترهسو
 تقلطتا ىتح ىنارت دكت مل مث .. ىكبت ىتجوز دجا ىب اذإيغ

 1 دهت نأ ديرتالؤ . خوراصلا#.+ ٠ شاطكرلا غماملا< ىوجو يف
 ملو .. ىتوشنو ىتحرف تددبتو .. خارصلا نع فكت نا ديرت ال
 .. اهخارص ىلا عمتسا ليللا لوط تيضقن ... .مئأ

 . ١ بئيز دنع ترهسو تدع . . كلذ مغزو

 : ةخراص ىتجوز ىنتلبقتساو

 4: تقيك 2. اهقلطلا
 ةعيكف .٠ اهَوَجَح نأ دعب تح ىبا ند قالطلا بلطت.مل بأ نإ

 !؟ قالطلا ىتج
 ىف ركفت ملا .. دالوالاو .. ىمأك ىهو قالطلا بلطت فيك

 1 دالوألا
 .. تنج اهنأ دبال . . تكسو
 ريبو ىنيب رودي ام تعمس اهنأك ىتجوز تخرصو.

 اتب بنيز تمس ىللخ . . كدالو دخو ىنقلط
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 ٠.. ذالوألا مه ىتيف ام لك .. مئاتشلا تلاهناو
 .. انبرت مل ىبا ةجوز نا . . مهيبرت نأ عيطتست ال بنير نا

 ءاسنلا نم فنص اهنا .. ىتوخا ىبرت وأ ىنيبرت نا لبقا نكا ملو
 ء.دالوألا

 ٠٠ حابصلا ىتح خرصت تلظ . . خرصن لازت ال ىتجوزو

15 
 بيق هت

 ..: ١ نويز لوا ىلع ىنحتا دكا ملو -. موت الب ىلمع ىلا تبهذو
 ىف سيهيو ؛ ىعارذ نم ىبذجيو ىلع لخدي ىلاخ تدجو ىتخ
 : ىلا

 سوما

 .. بنيز زوجتت اح حيحص ..+ هذ هلمعتاح ثنا ىللا هيا
 .. كوبا ةليع ىللا هيافك شم

 ٠. ىمأ تعاح مث .. ىتلاخ جوز ءاج مث

 ٠٠ مهلداجال تيبلا ىلا بهذاو ىلمع كرتا نا تررطضاو
 اذاف ؛ تيبلل رواجملا ىهقملا ىف سلجال تلزنو اطخاس مهتكرتو

 * ىهجو ىف حيصي ىهقملا بحاصي
 زوجتي لوذ نيمويلا دح .. دمحم ىطسا اي هياكحلا ه

 نثالب .. لقعا لجار اي . . هريمآ تس كتارم تنا هد .. هتارم ىلغ
 .. هولتح

 . ىكيناكيلا نينسح ىطسالاو
 . ةظفاحملاب تادويقلا ملق تاباسح سيئر ىدنفا هدوج ىسو

 .٠ ىنئابز ءهسمثا
 ,قوف مهلك .. ةياكحلاب اوفرع مهلك .. مهب زتعا نيذلا ىنئامز

 وددهي مولك . . ىسار
 الا ؛ ىنئابز نم و ىئاقدصا نم اذحأ كرتت مل ىتجوز نا

 ٠.٠ ىلع هتطلسو
 ه١ نياك تسيل .اهنأ
 .-. اهنا نياك تسيل
 .. بتيز جوزتا ملو

 انكي



 نيجرفتملا دعاقم

 . لامكب تيقثلا امدنع ثدحيس كلذ لك نا ىردآ نكا مل
 فكت ال .. ةايحلاب حضي .. ارم .. اقلطنم اباش ناك

 ... ةيتفسك نع ةماستبإلا
 . وهللا ىلا ةجاح ىف تنكو . . هعم وهلاس ىثأ تدقتعاو

 ىف جوملا ريثأ ناو .. ىماو ىبا لكاشم نم برها نا ىلا ةجاح
 . كحضا نأو .. ةدكارلا ىئايحا

 .. اوهل ريتست مل لامك عم ىتايح نكلو
 لفطلا ةمابتبا : . ةحرلا هتمانستبا ىف صوغا ىسفت تدجو دقل

 ه٠. ريبكلا

 رقتست آلو . ١ ادبأ ادهت ال ةايح . . ةتايح شيعأ ىسفن تدجوو
 ةايح نكت مل .. اهرارقتسا مدع ىفو اهجبحض ىف اهلام:

 ىف ىار بحاص هنا .. اديبرغ سيل لامك نا .. ال ٠
 اًدَكم نوكت نأ بجي هرظن ىف ةايحلا نا +: ادبم بحاص .. ةايحلا

 ءىش الو ؛ ديلاقت الو دوبق الب . . مويب مويو ةكحض ٠

 مهكراسقت اذاملف ؛ طخ ىلع مهلك سانلا نا . . سانلا هيلع قفتا امم
 1 .. اطخلا

 اذاملف ؛ ةايحلا ةقيقح نم نيمورحم نوشيعي مهلك سانلاو
 اذاملف .. ءانبج نوقفانم مهلك سانلا .. نامرخلا مهكراشن
 هللا اهدارآ امك ةايحلا ىشيعن اننا .. نبجلاو قافنلا مهكراشن
 ةايحلا هللا قاخ دقل .. ال .. ةنسآ ةدكار ةايحلا دري مل كاو

 فيص نمو ؛ راهنو ليل نم اهقلخ . . اهتاعاس نم ةعاس لك ىف

 نك

 ناسنالا رصي اذاملغ .. رحو درب نمو ؛ مالظو رون نمو « ءاتشو
 ؛« هتاوطخ ديقي اذامل .. ةدحاو ةريتو ىلع ةايدلا هذه شيعي نا ىلع

 . ديلاقتلا اهيمسي « ةقيض ةبلع لخاد ىف هحور ديقيو
 .٠ لامك ةايح . . ةايحلا هذه تببحاو

 ٠٠ لابك ىنبحاو .. لامك تببحاو
 لكو .. ديدج موي لك .. ةعاسب ةعاسو .. مويب امويانشعو '
 ... اقالطا ةيلوئسملاب ساسحا ال . . ةيلوئسماالو .. ةديدج ةعاس
 .٠ ىبالا سحيالو ؛ هبالا سحا ال .. ائبحي الا ءىشي سحنال اننا

 .. تيعث مث .. انبح ىلع ناماع ىضم و
 ىننكلو . . بعتي ءىش ةايحلا هذه ىف نكي ملف ؛ تبعت مم ىردأ ال

 .. جاوزلا ىف ركفأ تادب .. ةحارصي ... رارقتسالا ىلا نحا تادب
 دقو .. جاوزلا نع ادبا ىنغي ال وهغ ؛ بحلا دتشإ امهم هنأ ودبي
 ++ ىرمع قئاقد لكب ٠.١ ىبلغ تاقد لكب هبحأ ؛ . لامك ٌبحأ تنك

 عنما نا عطتسا مل كلذ مغرو .. ىبح صقني ءىش كانه نكي ملو
 :. جاوزلا ىق ريكفتلا نم ىسقت

 ! ؟ لايك جوزتأ له

0 
 + 'هقمتيبلا هذه. 6 ا نإ عيطنسي ال امكو
 رشع هبيج ىفو اهيف هازا تنك ىثلا مايآلا ركذا ىنا
 دق . ريكفت البو طباض الب اهفرصي .. ةدحاو ةليل ىف اهلك اهفرضي
 ةجاجز رخآلا فصنلاب برشيو 4 دئارجلا عئابل اهفصت ىطعي
 ىردي نأ نود .. اسلفم ىلاتلا مويلا ,ىف وحصي مث :. اينايمق

 انك



 ١ تاهينج ةرشع سمألاب كلمي هنآ ركذي نأ نودو . سلفم هنأ
 نكي ملو .. هتبيبح عم دعوم ىلع هناك .. امتتنم .. اديعس ٠.٠ .لينلا سثيئروك روس ىلع اسلاج اهيضقي ناك ىتلا ىلايللا ركذاو
 بجي اتيب هل نا سحي نا نود ... سمشلا قورش عملا دعو. ىلع
 .0. ةقوف ادهيو ؛ هيلا نحي اريرس هل نا سحي نأ نؤدو « هيلا دوغي نأ

 .. لامك جوزتا نا نكمي ال .. ال
 ىل نوكي نآ.ديرا .. جوزتا نا ديرا .. جاوا ىلا نما ىنكلو

 .٠ ىننرزي تاقيدصو . . خبطمو . . تيب
 .. ىتجوزتيل لجر "ىلا مدقتو
 . ىتاقيدص هيف لبقتسا اناكمو + خبطملاو ؛ تيبلا ىنحنميل
 : .٠ مارتحالا وه هوحن هب ترعسق ام لك .  امرتحم الجر ناكو
 .. امير .. جاوزلل اببس مارتحالا ىفكي له

 .ترعضش ... لامك غلبا نا بجي ناك مث
 قح لامكل نكي ملو ... هريغ جوزتا نأ ىف هنذأتسا نأ بجي ىنا
 .نا لبق جوزتا نأ تدي ال ناك كلذ هوو ماب ديجلا ح1 نع

 : ةيعيبطو ةطيسب ودبآ نأ لواحا اناو تلقو ؛ هبلا تيعذو
 11 جواس ح
 .,. ةفداص ةقهد .. ةريبك ةثهد لامك ىنبع ىف تعفتراو

 + نونجلاب ىثمهتي هنأك لاقو
 1! اذلكدب

 !؟ جوزتا اذامل ؛ معن . . لاؤسلا اذهبو « ةشهدلا هذيب تئجوفو
 .تسسحأ .. جاوزلل ىنوعدي بيس كانه سيل نا تسسحاو

 + حرمتو ؛ كحضن  انأو لامك اننا . . ةطيبع ىنأب ةهالبلاب
  ؟ جوزتا اذاملو . . كلذ نم رثكا ديرا اذاهف .. رخآلا اندحا بحيو

 : ةهالبلاب رعشا لازأ ال انأو هتبجا دقف كلذ معرو

 هيجي
 4 احرم:.. ةتيرخا ابك اهئاذ هارا:نا قيطاى

 .. هيتنش قوف هتباسنباو ؛ اقلطنم

 هناك .لاقو ٠ انيزح هنار عمر مث .. ضرألا ىلا لامك رظنو

 + كلمي ام رخآ ىنعيبي
 .. 5 ىننيجوزتت له
 تسسحا ىنال نكلو .. اخرف ال .. ءاكبلاب مها ىنأ ترعشو

 ناك اذا الا + جاوزنا "ىلع ضرعهم نكي مل هنا . . لامك باذع ىذمب
 ٠.٠ ىلجا نم هتايح لكب ىحضي نأ د> ىلا اريدك .. اريبك هباذع

 : ىنقنخي داكي ىبلقو تلقو . . ىعومد ترمهناو
 1 رجلا تع
 .. ىتريحب بذعتأ امايا تيضقو . . هتكرتو : ىعومد تلي
 حلصي لجرو .. اجوز حلصي الو هبحا لجر نيب ىتريح

 ٠.٠ هبح الو ؛ اجوز
 ىف ىلقعو .. ةيحان ىف ىبلق .. ىلقعو ىدلق نيب ىتريح

 + .. يدلك

 ءودهلا ديرا ىناف .. جاوزلا تندرا اذا ىنا ىلقع ىل لاقو
 رارقتسالاو ءودهلا ىنحنمي نا عيطتسي ال. لامكو .. رارقتسالاو
 ول ىناك .. لامك ىلع نايضقيس رارقتسالاو ءودهلا نا لب ..
 .. هيلعو ىسقن ىلع ىضقأسف + هتجوز#

 .٠ يبل نكلو
 ! .. ىبراي ىبلق
 ٠٠ مرثحملا لجرلا تجوزتو . . هتقنخ معن و
 . ةاقلا نا تلواخ .. ةمدصلا لامك نع ففخا نا تلواحو

 ىسني هلعلو : ىل رفغي هلعل ؛ هحنما نأ تدوعت امم رثكا هحنما ناو

 .٠ رفاس .. هيساوأ نا رظتني مل لامك كلو .. ىباذع



 , نكلو ٠١ ىننرزي ىتاقيدصو . . خبطمو .. تيب ىل حبصاو
 .. ةايحلا ىقيعا دغا مل ...ةايحلا نع دعتبا ىنأ سحا ىنا

 دعاقم ىلا جاوزلا دعب تلقتنا دقل +. معت ... اهيلع جرفتا ىنكلو
 نيآلا نيلثمملا ىراو .. ديعب نم حرسملا بقرا .. نيجرفتلا
 قفصتو « مهيلا رظنت سانلاو « اهب نولعفنيو ؛ ةياورلا نّوشيعي
 ىلا رظنُي دخا الو ه .- ةايحلا' يقيعا'ال :. انأو. ٠ انأو' .٠ مها
 فم انا. - ةداليلا آنا“... زارعمالاو .ةودهلا/ انآ ٠ . ىلب قفتيو
 نم .. ةايحلا ىلع جرقتلل ةركذت تعطق ةدحاو انأ .. بلق الب

 .. اهيلا دوعا نا عيطتسا ال ةايح ىكبا .. ىكبا انأو

 امهتم رفا نأ عيطتسا ال ارارقتساو اءوده ىكباو
 نع اهيراداو ؛ خبطملاو ؛ تيبلا ناردج ىعومدب حسماو

 ٠٠ ىننرزي امدنع يتاقيدص
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 ةدومعلاآ

 .٠ ىرمع نم نيرشعلاو ةثلاثلا ىف .. سدنهم انأ

 ىلا 6 ةيبيردت ةثعب ىف « اهب لمعا ىتلا ةكرشلا ىنتلسراو
 .٠ ماع ةدمل 6 ديوسلا

 ةايحلا نذخأي كانه ثتانبلاو , . تاوارقشلا ةنج ىه ديوسلاو

 .٠ ناسنالا ةعيبط نم بوره الو « فلكت الو 4 دقع ال . ..ةطاسبب
 نود ؛ كتماستبا درتف « عراشلا ف ةاتف ىال مستبت نأ عيطتسق كلنا

 دن ام لك نأب رغسثت نأ نودو « اهحرجي ىنعم اهيف نأ سحت نا
 + ثيدح اهبقعي دق ةماستبالاو .. ةأرما اهنأو لجر كنا اهب كطبري
 ... ادبأ ءىث اهبقعي ال دقو . . بح اهبقعي دقو « ءاقل اهبقعي دقو
 هو لجر كنال ال .. ةماستبا اهنأل .. كتماستبا درت الوأ اهنكلو
 .. ةارما

 .. ديوسلا تانب نم تندل مستبأ مل ىنكلو

 اهبرو .٠ تاوارقشلا ةئج ىف اديحو ارهش رشع ىنثا تيضق
 نكي مل نآلا ىلا ىنا .. ىدسجب نيئض أف .. ىتعيبط هذه تناك
 ىينأ ملعا اناو ةاتفب ىسفن طبرا نأ روصتأ ال ىنا مث .. ادبا ةاتف ىل
 .. ةعئم درجم نسل تانبلا نا . . رهش دعبو .. ةنس دعب اهكرتأس

 كلذ نم ربكا نهنا .. اهءارو ىرجي ؛ لجرلل ةجاح درجم نسلو
 ٠.. ريبكلا ءىشلا اذه رظتنا ىربغ لوط تشع دقو .. ريثكب

 ٠ ديهست انأو + ةكمتلا دي تمتنا, نآ ذمب ديوسلا ككرفو
 ىلا ديعسو .. ىتساردب ديعسو .. اهتشع ىتلا ةايحلاب ديعس

 ا



 " 6 اهبلع رسكأ ةاتق نع ثحبأ ن نأب ىئاقدصا مواقأ نأ تعطتسا
 2غ عزل نست

 ىف عناصملا نضعب روزا نأ ديوسلا تكرت نا دعب ىواما ناكو
 ...٠ يدلب ىلا دوعا مث عيباسا ةعضبل + اسينلاو" ايناملا

 .. ريبكلا ءىئشلا ثدح .. و

 ىف رفوناه ىلا ؛ كرمئادلا ىف نجاهنبوك نم راطقلا بكرا تنك
 .. ةرخاب ىلع الومحم لامشلا رحب ائب ربعي راطقلاو .. ايناملا
 .فوطي ميسنلاو .. ةقرزلا ةقيمع .. ءاقرز . . ةئداه رحبلا هايمو
 .. ةنيكتسم ةئثداه ىسفنو .. جلثم ءامب ىهجو لسغي هناك ىب
 , اهينيعب ىانيع تقتلاو .. اهتبارف .. ةالابم الب ىنيع تعفرو
 .. ةئدص

 ةئداهلا ىسفت ةحنص قوف ىقلا اريغص ارجح نأك تسيسحاو
 ىلا .. : اهيلا لصت ىتح عستتو عستت جاومأب تالتماف « ةنيكتسملا
 : . ةركابلا روس ىلع ةدنتسم ىبئاجي فقث ىتلا ءارقنفلا

 - ١ ديوسلا تاتبك تسيل اهنكلو - اهنا
 0 يذكو نو وك ابك :, كاكا لك نع فطغب ائيدخ اهيت نأ

 .. دغوم ىلع هراظنتا ىف تننك ىتاك ءىك
 2. مستيأ ىمقن تدجو ...٠ تمبستبأو
 تعستا نإ تثبل ام 4 ةددرتم ةماستبا اهيتفش ىلع تدملو

 .٠. ترقتساو

 ةرذح تاوطخ ىف اهنم تبرتقاو
 :: تارس نم ههرتقل تأ

 ..' انثكختو ... اهيلآ تللموو

 انئاقل ىلع ضمي ملو ثيدحلا اذه لكب انيتأ نيا نم ىردا الو
 ىسفن تدجو ىنكلو . . وطنم لوجخ ىعبطب اناو .. تاظحل ىوس
 .٠ مالكلاب ءىلتمتو ىناما حتنتن ةعساو قافآ .. ملكتاو ملكت

 تبرثقأ نأ افئاخ تنك ىنأ
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 .. ءاشثملا ىلا مويلا نسقت ىف ىنتعدو .. ءادغلا ىلا اهتوعذو

 ىف .. ءىث لك ىف ملكتت نآ عبطتست اهنا . . ملكتن نحنو
 نا .. اضيآ ةعائصلاو ةسدنهلا ىفو : ىقيسوملاو ؛ نفلاو ؛ بدالا
 ةرشع ةعباسلا رمع .. اهرمع نم ريكا اهسار ىف ام
 :ةيلعمتسم# ةئالعت 9 اهتتردعرف سوبا اف دع ر امئاد
 5 ركب اهناك'.,. ةيفاعو ةّحَس تاثللمللا ديولا تانبع تسنيلا
 ... انتانب نم اهناك

 .. كانه ةعانصلا لاجر دحا هئبا .. ةيواسمن اهنا تفرعو
 .. ايف ىلأ ىقيرط تريغ ددرت دبو .. انييف ىلا اهقيرط ىف اهناو

 ىعم تتاكو . . اهتلئاعب ىنتفرع . . ارهش كانه اهعم تشع
 ىلع اعم سسلجنل بهذن انك مث .. عناصملا روزا اناو ىتخ“"امئاد
 .. ملكتنو . . بونادلا ءىطاش

 . . هديرا ام لك ىتتطعا دقل .. امالك اننيب ام لك دعي ملو
 تناك .. عوضخ ىف ىنتلمحتو ٠ مالستسا ىف ىنتطعأ
 عسا ىثأب . ٠ ملاعلا ىف لجر ىوقا ىنأب ٠ + ءىش لك ىنأب ىترعشت
 نساسحا هنكلو .. ملاعلا ىف لجر ريخ ىثأب .. ملاعلا ىف لجر
 ٠ بحلا ةوقب . . نانحلا ةوقب . . ىفطاوع ةوقب

 دقو ١.

 .. لوألا

 دق تنك دوعا نا لبقو . . ىدلب ىلا دوعا نا بجي ناك .. مث
 ىبترم نكي ملف ؛ جاوزلا ىف اهحتافا مل ىنكلو . . اهجوزتا نأ تررق
 ىف اهشيعت ىتلا ةايحلا .ىزاوت ىدلب ىف ةايح اهل عنصا نال ىفكي
 اهينج نيتس ىلا ىبترم لصي ىتح رظتنا نا بجي ناك .. اهدلي
 .. لقألا ىلع رهشلا ىغ

 ىغم تبكر . . راطق ىف ىنتعدو .. راطق ىف اهب تيقتلا امكو
 اهديو ؛ فيصزلا ىلع تفقوو تلزت مث « اسمنلا دودح رخآ ىتح
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 كرحت مث .. عومدلا نم رحب ىق ناواقرزلا اهاثيعو © ىدي ىف
 ءارو ىرجت تذخاو 4 ىدي تكرت مث .. ىدي ىف اهديو .. راطقلا
 ٠. ىب دعتبي ال ىتح هب كسمت نأ ديرت اهنأك ناطقلا

 .. تيكبو .. تفتخاو
 تبتكو .٠ ىراظتنا ىف اهنم اباطخ دجال ةرهاقلا ىلا تلّصوو

 - . ثدحتنو . . موي لك ىل بتكتو . . موي لك اهل بتكأ تنك . . اهل
 عضتس نيأو 6 ةرهاتلا ىف انتيب نعو .. ءىش لك نع ثدحتن
 خهريس ىثمو ٠٠ .و ٠ ريدجيرتلا مجفتس نيأآو . ٌزاجاتوِبلا
 ٠ اهينج نيتس. ىلا ىبترم

 .. ىتايركذ عم .٠ ىبح عم ديحو .. ةرهاقلا ىف ديحو اناو
 . اهتاباطخ عمو .. ىبهذلا اهرعمش عمو .. نيواقرزلا اهينيع عم

 .. اهب قتلا مل . . ةئيثبب تيقتلا نأ ىلا « . ديحو
 تنكو ... دومحم ىقيدص ةقيقش اهنا .. امئاد اهفرعا ىنأ

 تدجو ىنكلو . . دومحم ةرايزل تبهذ املك اهيلا ثدحتاو اهب ىقتلأ
 ىقتلن انحبصأ مث . . رثكا اهيلا ثذحتا ابوروأ نم تذع نأ دعب ىسفن
 ... ثدحتنو . . دعوم ىلع ىقتلن اتحبصا مث . . ةفدص يذدانلا ىق

 ٠ اريثكو اليوط اهنع اهتثدح .. انييف ىف ىتبيب» نع اهتثدحو
 : ىلا لسراو ىثيب ىلا بهذاو + اهعب ىثيدح نم ىهتنأ تنكو
 رثكا اندجو ذقل , . ىتبيبح نع ةنيثب ثدحا دعا مل مث .. باطخب
 لسرأل اهكرتا امئاد تنك ىنكلو .. هيف ثدحتن رخآ عوضوم نم
 .. رخآ ماعو . .م اع رمو ٠.. لوألا ىبح ىلا . . انييغ ىلا اباطخ

 ديشب عم ددجتي ءاقل ىفو .. لوألا ىبح ىف سشيعأ انأو
 .ىذلا ءاودلا ىه .. لمألا اذه ىف ىدنس ىه ةنيثب تئاكو

 نيبو ىنيب نكي مل .٠ نظلا ءىست ال .. لمآلا دقفا ال ىتح هلواذتأ

 لك ناك .. بحلا ىئاعم نم ىنعم ىأب حراصتن مل .. ءىش ةنيثب
 ٠٠ ىهتنت ال ىتلا ثيداحالا هذه
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 .٠ نيعبس ىلا ,. اهينج نيتس ىلا ىبترم
 +٠٠ ارئاط تيهذو . . ىلما ىلا بهذأ نا تررقو
 دعب دوعثسو ايئاملا ىلإ ترئاس دق. .. اهتبب ىف نكت مل اهنكلو

 ٠ اباطخ اهل بثكال تسلجو .. اهتاونع ىتوطعاو .. عوبسا
 . بتكا تادبو .. ملقلاب تكسماو .. ىماما ةقرولا تعضوو

 ٠+٠ راسبلا ىلا نيميلا نب بتكا ىسفن تدجوو
 ... ةيبرعلا ةغللاب بتكاو

 ب ىتزيزع : بتكاو
 ةبغر .. ةنيثب ىلا ةباتكلا ىلا ىنعفدت ةبراع ةبغر تناك

 ىلاثلا حابصلا ىفو .. اهل تبتكف .. اهمواقا نإ عطتسا مل
 لوالو ٠٠ ددرتا ةرم لوألو .. ىتبيبح ىلا بتكال ملقلاب تكسما
 ىنا نسحأ ةرم لوالو .. ىملق نس قوف اليقث مالكلا دجا ةرم
 نم رثكا ىلا باطخلا لوطيلو  تاملكلا ىقتنال اريبك ادوُهَكمم لذبأ

 ني.« ةنمب كلل خارج نيك مي اونو
 . انيقتلاو . . ىتبيبخ تداع مث ٠ ٠ تاحقص سمخ

 لمالا نم نيماع دعب انيقتلا

 ٠ . اهب تحرفو
 ىلا اهيضا اناو ىسقن درتسا ىنا تسسحا .. ةيقيقح ةحرف

 .٠ ىردص
 هيف تمص .. ليقث .٠ بيجع تمص اننيب داس مث ..

 انم لكو .. هتماستباب ظفتحيل ادوهجم لذبي انم لك ناكو 6 كابترا
 .. هتايركذ نعو ؛« هبح نغ هيذ ثحبي هنأك رخآلا هجو ىف رظن#

 تذك امو .. انبحو انتايركذ نع ثحبن اعم مويلا انيضقو
 ىلا اباطخ بتكال تسلج ىثح قدنفلا ىلا دوعا

 ىلا دوعا مث : ىتبيبح عم هيضقا 2 .٠ عوبسا رمؤ
 : كبترم انآو اهل تلقؤ .ءهاو . ٠ ىلا اباطخ بتكال قدنفلا

 ةحفص فصنا

 ++ ىب تكارقو

 نيل



 .٠.٠ اهينج نيعبس ىبترم حبصأ دقل
 هب ةيسديب ةتلاق
1 
 : ددرت ىف تلق
 اتجرستهف + جوزتأ نأ آلا عيطتسا ىننا:ه
 ةحفص : اهتماستباب "ىلع ونحت ىهو تلاق

 5 ؟ اهجوزتت نم تدجو له
 ةب هب هلا. ءأي ءااني م مي بي نم يعور شارع .. ةسشهد ىف ىنيع اهيلا تعفرو

 1 تيما كا و هدول ةياوج اةاخي عدو 7 قيقرلا ءىداهلا اهتوص ىف تلاقو اهقوف تتبرو ىذي تكسماو
 30 ها راع ذا ها و هقول ا و 9 يول 11 ةيحم اي. ان تسلح
 د نت يلب وم قل قب زر 90. 5 15. هج ١ يدنا راسب : ثلق

 : ىّتنش قوف ةقيقرلا اهعباصأ عضت ىهو ىنتعطاقو
 بهذنس اننا .. لاعت ... انتايركذ دسقت ال .. ملكتت ال

 .. اربوألا ىلا ةليللا
 5 م 4 فارغلتلا بتكم ىلا تبهذ < ؛ربوألا ىلا بهذا نا لبقو
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